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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Mieszkańcy,

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy 
śp. Leona Giżyckiego. Wieloletniego 
Komendanta hufca ZHP w Nadarzynie, 
współtwórcę i opiekuna Izby Pamięci przy 
OSP w Nadarzynie oraz Honorowego 
Prezesa OSP Nadarzyn. Dołożymy starań 
aby kontynuować rozpoczęte przez niego 
dzieło.

W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebo-
wanie na początku kwietnia wystartowały 
darmowe porady prawne dla Mieszkańców 
Gminy Nadarzyn. W poniedziałki w godz. 
15.00 -17.00 (Urząd Gminy Nadarzyn, I p. pokój 227) czeka na Państwa prawnik.

Kolejna dobra wiadomość dotyczy ścieżek rowerowych. Po spotkaniu Komitetu 
Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych niemalże pewne jest, iż 
Gmina Nadarzyn otrzyma środki UE na realizację II etapu ścieżek rowerowych 
oraz projektu „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”. Do pełni szczęścia potrzebna 
jest jeszcze akceptacja Komisji Europejskiej.

Bardzo istotną kwestią są niedogodności związane z przebudową DK8.  
W związku z tym w Urzędzie Gminy organizujemy spotkania z GDDKiA oraz 
generalnym wykonawcą przebudowy. Cieszy fakt, że inwestor, zgodnie z naszy-
mi uwagami, w pierwszej kolejności wykonuje drogi serwisowe, tak aby możliwie 
ograniczyć uciążliwości dla ruchu lokalnego. Gmina również podejmuje działa-
nia mające na celu zminimalizowanie utrudnień. Przygotowujemy alternatywne 
wyjazdy z Nadarzyna m.in. poprawiamy przejezdność ul. Magnolii, Piwonii, Na 
Skraju w Strzeniówce oraz ul. Agrestowej, Radarowej i Wojskowej w Ruścu. W naj-
bliższych tygodniach planujemy udrożnienie przejazdu od ul. Sitarskich, wzdłuż 
cmentarza, do ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie. Umożliwi to mieszkańcom do-
datkowy wyjazd z ul. Sitarskich, który będzie cenny dla kierowców w porannym 
szczycie komunikacyjnym, gdy odwozimy dzieci do szkoły czy przedszkola.

Nie unikam także trudnych tematów. Od paru lat bobry utrudniają życie miesz-
kańcom Wolicy, budując tamy na rowie melioracyjnym. Tamę stawiają na terenie 
Gminy Michałowice, a zalewają mieszkańców Gminy Nadarzyn. Dlatego spo-
tkałem się z wójtem Michałowic Krzysztofem Grabką, przedstawicielami władz 
starostwa powiatowego w Pruszkowie oraz przedstawicielami mieszkańców  
i z firmą, która zajmuje się likwidacją żerowisk i skutków działalności bobrów. 
Udało się nam opracować plan działania, który ma doprowadzić do usunięcia 
gryzoni i udrożnienia melioracji na tym terenie.

Przed zbliżającym się „długim weekendem” majowym chciałbym przypomnieć 
Państwu o obchodzonym 2 maja Święcie Flagi, a także niezywkle ważnym dla 
naszej Ojczyzny święcie przypadającym dzień później uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Niech zawieszane w tych dniach, przy naszych domach flagi państwowe, 
będą wyrazem naszego szacunku dla barw i symboli narodowych.

Z życzeniami słonecznego i dobrego, wiosennego czasu.

Dariusz Zwoliński wójt Gminy Nadarzyn
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Realizowane inwestycje
W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Drogi
Trwaja prace związane z przebudową 

ul. Pastelowej w Wolicy (fot. na 
okładce). Termin zakończenia 
tej inwestycji - 31.05.2018 r. 
Podpisano umowę na przebudowę 
ulicy Czereśniowej w Szamotach. 
Zakończenie robót przwidziane jest  
do 26 czerwca 2018 r.  

Podpisano również umowę na 
przebudowę drogi w zakresie 
budowy nakładki bitumicznej ul. 
Kozaków w Szamotach. Jednak 
prace ropoczną się po wykonaniu 
budowy gazociągu przy tejże ulicy.
Trwają prace porządkowe związane  
z zakończeniem remontu ul. 

Granicznej w Nadarzynie. 

Od 20 kwietnia trwają prace związane 
z profilowaniem dróg gminnych wg 
przygotowanego harmonogramu 
prac. Termin realizacji 30.06.2018 r. W 
ramach remontów cząstkowych dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej 

drogowcy uzupełniają ubytki na 
bieżąco na podstawie zgłoszeń.

Ponadto w ostatnich dniach kwietnia 
planowane jest rozpoczęcie prac 
związanych z naprawą dróg w zakresie 
wykonania nawierzchni z destruktu  
z mas mineralno - asfaltowych. 

Ścieżki rowerowe
• odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec, 
Kajetany - trwają prace związane  
z układaniem nawierzchni oraz 
budowy urządzeń odwadniających 

przy ul. Mazowieckiej w Młochowie. 
W Rozalinie przy ul. Młochowskiej 
część prac została wstrzymana ze 
względu na budowę gazociągu. Przy  
ul. Klonowej w Kajetanach 
wykonawca prowadzi prace 
porządkowe.

• odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, 
Kajetany - Walendów: Wykonawca 
kończy  prace związane z przebudową 
kładki na rzece „Zimna Woda” przy  
ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce, 
wykonano oznakowanie poziome 
na targowisku w Nadarzynie.  
W najbliższych dniach planowana jest 
wycinka drzew przy ul. Granicznej.

Rozbudowa
placówek oświatowych 
W Kostowcu trwa budowa sali gim-

nastycznej. Zakończono montaż in-
stalacji elektrycznych i sanitarnych. 
Wykonywane są tynki wewnętrzne 
w sali gimnastycznej oraz prace wy-
kończeniowe części zaplecza. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest do 
30.06.2018 r.

Jeżeli chodzi o rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Młochowie wyko-
nano ścianki kolankowe poddasza 
wraz z wieńcem. Rozpoczęto mon-
taż więźby dachowej. Trwają prace 
montażowe instalacji sanitarnej oraz 
elektrycznej. Zakończenie prac prze-
widziano do dnia 29.06.2018 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie także przebiega pla-
nowo. Rozpoczęto montaż stolar-
ki okiennej. Trwają prace dekarskie 
związane z wykonaniem pokrycia nad 
częścią jadalni i świetlic oraz prace 
dekarskie przy instalacji wodoszczel-
nej stropodachów. Montowana jest 
także instalacja wodno - kanalizacyjna  
oraz okablowanie instalacji elektrycz-
nej. W najbliższym czasie nastąpi wy-
łączenie części łącznika na pierwszym 
piętrze umożliwiające prowadzenie 
prac wykończeniowych „na styku” ze 
starym budynkiem. Terminowe za-
kończenie  tej inwestycji  przewidziane 
jest do dnia 29.06.2018 r.

Rozbudowa ww. placówek zakończy 
się w okresie wakacyjnym, tak aby od 
nowego roku szkolnego uczniowe mo-
gli korzystać z nowych pomieszczeń. 

 Nowy mostek przy ul. Komorowskiej w Strzeniówce

 Poszeszanie ul. Osiedlowej w Ruścu
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Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00 

z dnia 31 maja 2017 roku

Nowe tereny 
rekreacyjne 

Część 1 - Wykonanie w formule 
zaprojektuj i wybuduj zadania pod 
nazwą:  „Rozwój terenów zieleni  
w Gminie Nadarzyn – Zagospoda-
rowanie terenu zewnętrznego tzw. 
PASTEWNIK działka nr ew. 606/2  
w m. Nadarzyn

Część 2 - Wykonanie w formule 
zaprojektuj i wybuduj zadania pod 
nazwą:  „Rozwój terenów zieleni  
w Gminie Nadarzyn – Zagospodaro-
wanie terenu zewnętrznego działek 
o nr ew. 137/11, 137/13, 137/15, 
137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 
137/21 w Walendowie.

Wykonawca przekazał do weryfi-
kacji projekt budowlany zagospoda-
rowania terenów zielonych, termin 
realizacji robót do dnia 31.07.2018 r.

Kanalizacja
Rozpoczęto prace przygotowawcze 
do wykonania kanalizacji w ul. Sę-
kocińskiej w Wolicy. W najbliższym 
tygodniu wykonane zostanie przej-
ście pod rowem spinające kanalizację  
ul. Wspólnej z Przedszkolną.

Rozbudowa istniejącej sieci kana-
lizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn 
w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno-ściekowa w aglo-
meracjach” II oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym ada-
ptacja do zmian klimatu” Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020; obejmująca:
- budowę odcinka sieci grawitacyjnej 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami oraz odcinka rurociągu tłocz-
nego w ulicy Tulipanowej, Karmelo-
wej oraz Granicznej m. Nadarzyn,
- budowę odcinka sieci grawitacyjnej 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłą-
czami oraz odcinka rurociągu tłocz-
nego w ulicy Babiego Lata Nadarzyn,
- budowę sieci kanalizacyjnej grawita-
cyjno-ciśnieniowej z przepompownią 
ścieków oraz instalacją elektryczną 
zasilania przepompowni w zakre-
sie ulicy Szyszkowej i Żółwińskiej              
w m. Nadarzyn,

Roboty kanalizacyjne w ul. Babie-
go Lata, Tulipanowej, Karmelowej  
i Granicznej zostały zakończone, 
trwają prace przygotowawcze do od-
bioru tego zakresu prac. Następnie 
wykonawca przystąpi do realizacji ro-
bót na ul. Szyszkowej i Żółwińskiej.

Instalacje 
fotowoltaiczne

Trwa realizacja zamówienia, wyko-
nawca przystąpił do montażu instala-
cji w obiektach, które zgłoszone były 
w programie.

Oświetlenie
Podpisano umowę na przebudowę dro-

gi gminnej w zakresie budowy oświetle-
nia ulicznego przy ul. Łącznej w Urzu-
cie, przy ul. Tulipanowej, Karmelowej, 
Granicznej w Nadarzynie, przy ul. Prze-
rąbkowskiej i Gruntowej w Wolicy oraz 
przy ul. Kolorowej w Rozalinie. Termin 
realizacji 30 czerwca 2018 r. 

Dokumentacja 
projektowa w trakcie 

realizacji 
Opracowywana jest dokumentacja 

projektowa na:
- dla zamierzenia budowlanego pn.: 

Adaptacja istniejącego Pałacu i Ofi-
cyny w zespole pałacowo-parkowym  
w Młochowie. Złożony został wnio-
sek o wydanie pozwolenia na budo-
wę.
- dotycząca rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Walendowie. Prace są na 
etapie uzgodnień i uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę.

Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie 
Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pie-
szo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy 

Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV 
- Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powie-
trza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej  
multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT:  Ścieżki i infrastruktura rowerowa  z dofinansowaniem 

środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ścieżki rowerowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica 
- II etap dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00 
zł, słownie złotych do: dwa miliony sześć-
set dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 

sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

W związku z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Rozalin oraz Kostowiec apelujemy 

do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do budynków. 
Informacji w tej sprawie udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn, 

tel. 22 729 42 00

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ 
projektów „Infrastruktura do produkcji 

i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020.
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BUDOWA S8
6 kwietnia w Urzędzie Gminy Nada-

rzyn, z inicjatywy Wójta, odbyło się 
spotkanie z Wykonawcą przebudowy 
DK8 (trasy katowickiej na wyskosci 
Gminy Nadarzyn). Celem rozmów 
było omówienie planowanych zmian 
w organizacji ruchu, które budzą 
niepokój wielu mieszkańców. Przede 
wszystkim istnieje obawa o korki  
i utrudnienia.

Liczne uwagi oraz wskazówki Urzę-
du Gminy sprawiły, że efektem roz-
mów z Wykonawcą jest odłożenie  
w czasie zamknięcia przejazdu ze Sta-
rej Wsi do Ruśca przy Hotelu Geor-
ge. Prawdopodobny termin zamknię-
cia to początek maja. Ten czas został 
wykorzystany na wprowadzenie roz-
wiązań, które mają zminimalizować 
utrudnienia związane ze zmianą orga-
nizacji ruchu. Po pierwsze, Wykonaw-
ca zobowiązał się do przygotowania 
do przejazdu wiaduktu umożliwiają-
cego poruszanie się między Kostow-
cem, a Urzutem.

Kolejna kwestia to planowana prze-
budowa odcinka ul. Szkolnej, od  

Kolejny rok z rzędu ruszyła akcja 
darmowego elektronicznego znako-
wania psów i kotów. Także tym razem 
Gmina Nadarzyn dopłaci do stery-
lizacji i kastracji domowych pupili. 
Dofinansowanie do kastracji oraz stery-
lizacji czworonogów w połowie pokry-
wające koszt zabiegu przysługuje wła-
ścicielom zamieszkującym na terenie 
gminy Nadarzyn. 

Elektroniczne znakowanie psów  
i kotów jest całkowicie bezpłatne, a od-
bywa się na koszt gminy. Chipowanie 
zwierząt polega na wprowadzeniu 
przez lekarza weterynarii pod skó-
rę zwierzęcia mikrochipu wielkości 
ziarenka ryżu. Dla zwierzęcia zabieg 
przypomina szczepienie. Numer chi-
pu jest rejestrowany w ogólnopolskiej 
bazie danych, w której umieszczane są 
dane właściciela pupila. Chipowanie to 
sprawdzona metoda zapobiegania bez-
domności zwierząt umożliwiająca szyb-
kie ustalenie właściciela znalezionego 
czworonoga. Dzięki niemu można  
z łatwością zidentyfikować zagubione-
go zwierzaka, dowiedzieć się kto jest 
jego właścicielem i tym samym uchro-

ul. Górnej (ok. 150 metrów), do parametrów drogi serwisowej, którą mieszkańcy 
będą się poruszać w momencie zamknięcia przejazdu. Prace trwają. W związku  
z tym przejazd ul. Szkolną do ul. Górnej jest zamknięty. Wykonawca planuje ob-
jazd ulicami Główną i Osiedlową.

O dalszych zmianach będziemy informować na bieżąco  
po uzyskaniu wiadomości od wykonawcy. 

Kierowców prosimy o cierpliwość i ostrożną jazdę. 
Przypominamy również, że postępy prac oraz wprowadzane 

zmiany można śledzić na stronie:  
http://www.s8radziejowice-paszkow.pl

Referat Inwestycji

Zadbaj o bezpieczeństwo pupila
nić go przed spędzeniem reszty życia  
w schronisku.

Elektroniczne oznakowanie jest nie-
zbędne, aby podróżować z czworono-
giem po krajach Unii Europejskiej.

Gmina pokrywa połowę kosztu ste-
rylizacji oraz kastracji psów i kotów  
z terenu Gminy Nadarzyn (tj. których 
właściciele zamieszkują na terenie na-
szej gminy).

Warunkiem skorzystania z zabiegu 
jest:

1. Wypełnienie przez właściciela for-
mularza „Wniosek właściciela o wyko-
nanie zabiegu chipowania, sterylizacji/
kastracji psa/kota w 2018r.” 

U weterynarza;
2. Okazanie dowodu tożsamości lub 

innego dokumentu stwierdzającego 
adres zamieszkania na terenie gminy 
Nadarzyn (np. zeznanie podatkowe zło-
żone za rok poprzedni); 

3. Okazanie książeczki zdrowia psa/
kota, rodowodu lub innego dokumentu 
potwierdzającego prawa do zwierzęcia; 

4. W przypadku psów wymagane jest, 
aby zwierzę posiadało aktualne szcze-
pienie przeciwko wściekliźnie; 

5. Dofinansowanie przysługuje wła-
ścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk.

Lista zalet jest znacznie dłuższa ani-
żeli wad sterylizacji. Suki po zabiegu 
stają się znacznie spokojniejsze, nie 
musimy obawiać się, że na skutek 
zmian hormonalnych w czasie rui 
będą nam uciekać i chować się w róż-
ne, dziwne miejsca, nie musimy się 
również obawiać o gromadki psów.

Gmina Nadarzyn na chipowanie 
przeznaczyła 5000 zł a na dopłaty do 
sterylizacji/kastracji 20000 zł.

Akcja chipowania i sterylizacji/
kastracji zwierząt prowadzona jest 
w przychodni weterynaryjnej, przy  
ul. Rolnej 103, Kajetany, tel. kont.  
22 739 88 25, 602 610 607. 

Prosimy o kontakt telefoniczny  
z przychodnią, w celu umówienia ter-
minu zabiegu.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki
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W kwietniu 2018 r zostały złożone na-
stępujące wnioski o dofinansowanie:
1) 6 kwietnia br. - wnio-
sek o pomoc finansową z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2018” na zadania: Zainstalowanie 
ławek solarnych na Pastewniku  
i w parku na rynku w Nadarzynie 
oraz doposażenie publicznego placu 
zabaw w miejscowości Krakowiany. 

Gmina Nadarzyn otrzymała decyzję 
o pozytywnym rozpatrzeniu 

ww. wniosków.
2) 13 kwietnia br. - wnio-

sek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie, o przyznanie po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2018” na zada-
nie: Sala Gimnastyczna przy SP  
w Kostowcu wraz z zapleczem so-
cjalnym.
W ramach tego zadania inwesty-

cyjnego sala gimnastyczna zostanie 
wyposażona w elementy sprzętu 
gimnastycznego takie jak drabinki 
mocowane do ścian oraz ławeczki  
i równoważnie. 
3) 13 kwietnia br. - wnio-
sek do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie, o przyznanie po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2018” 
na zadanie: Budowa skateparku  
w Walendowie. Realizacja tego obiek-
tu sportowego będzie umożliwiała 
mieszkańcom  uprawianie  szeregu 
dyscyplin sportowych. Będzie moż-
na jeździć na deskorolkach, rolkach, 
bmxach. Przewiduje się wykonanie 
również takich  elementów jak: do-
ping, grindbox, ławka betonowa, fun-
box, stojak na rowery. Dzięki tej inwe-
stycji powstanie nowoczesny obiekt,  
z którego z pewnością będą chętnie 
korzystali mieszkańcy gminy.
4) 13 kwietnia br. - wnio-
sek do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie,  
o przyznanie dofinansowania w ra-
mach rządowego programu na rzecz 
rozwoju oraz konkurencyjności re-
gionów poprzez wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej, na zadanie: 
Przebudowa ulicy Żwirowej w miej-
scowości Rusiec w Gminie Nadarzyn.

Uzasadnieniem celowości przyzna-
nia środków zewnętrznych na ww. 
zadanie było wsparcie lokalnej infra-
struktury drogowej, poprzez popra-
wę jej stanu, a co za tym idzie wzrost 
bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o wy-
bór tej własnie loaklizacji ważny jest 
fakt  zwiekszającej się w tej okolicy 
liczby mieszkańców, głównie mło-
dych rodzin z dziećmi. Tym bardziej 
mając na uwadze małe i dorastające 
dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa 
przemawia za celowością wykonania 
tej inwestycji. W uzasadnieniu do 
wniosku zawarto także informację 
o wieloletnim zabieganiu mieszkań-
ców ul. Żwirowej o jej przebudowę 
oraz o sfinansowaniu przez nich do-
kumentacji technicznej, projektowej  
i kosztorysowej przedmiotowej inwe-
stycji.

5) 19 kwietnia br. - wniosek 

o dofinansowanie z Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych  w ramach RPO WN 2014-
2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 
Edukacja ogólna w ramach ZIT, na 
zadanie: Zajęcia unijne w szkołach 
Gminy Nadarzyn w ramach ZIT. 
Wnioskiem zostali objęci uczniowie 
5 szkół podstawowych w Gminie 
Nadarzyn. Projekt przewidziany 
jest na rok szkolny 2018/2019  
i 2019/2020 i nie przekracza 24 
miesięcy.  Działania w projekcie 
mają na celu kształtowanie 
umiejętności i postawy przydatnych 
i ułatwiających funkcjonowanie na 
rynku pracy. W ramach realizacji 
projektu doposażone mają zostać 
pracownie szkolne w narzędzia  
do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz  
w pomoce dydaktyczne i narzędzia 
TIK (Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne).

Fundusze zewnętrzne - starania o dofinansowanie

System powiadamiania SMS 

Gminy Nadarzyn
Szanowni Państwo, przypominamy, że w naszej gminie 

funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 

Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem ważnych 

wiadomości może rejestrować się drogą elektroniczną na stronie 

Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej 

w Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). 

Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

Marta Ciarka - Matysiak
Kierownik Referatu Zamówień Publicz-
nych i Funduszy Zewnętrznych
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Śp. Leon Giżycki 
- Honorowy Prezes OSP Nadarzyn

Leon Giżycki – urodził się 22 paź-
dziernika 1936 roku w Strzeniówce. 
Do harcerstwa wstąpił mając 
11 lat. W latach 1965 - 1974 był 
Komendantem Ośrodka Gminnego 
ZHP w Nadarzynie, w latach 1982- 
2010 Komendant Hufca ZHP 
Nadarzyn. Od 1965 roku był człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nadarzynie. Od 1975 r. był  
w Zarządzie OSP Nadarzyn. W 1974 
r. założył Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą przy nadarzyńskiej jed-
nostce. W latach 1985 - 2006 był 
Prezesem OSP Nadarzyn. W 2006 
r. został jej Honorowym Prezesem. 
Pracował zawodowo, jako kierownik 
świetlicy i biblioteki w Nadarzynie  
(w latach 1959 - 1973), następnie jako 
kierownik WAK w jednostce wojsko-
wej w Otrębusach (1974-1977) oraz 
jako kierownik Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Nadarzynie (1977-
2002).              
Pan Leon Giżycki przez dziesięciole-

cia był animatorem działalności har-
cerskiej i strażackiej w Nadarzynie. 
Komendantem ponad 50 obo-
zów oraz wyjazdów harcerskich. 
Wychowawcą młodzieży i oddanym 
społecznikiem. Od 1959 roku aktyw-
nie prowadził działalność strażacką, 
harcerską, oświatową i kulturalną  
w środowisku lokalnym. W 1998 r. 
jako Prezes OSP był zaangażowany 
w powstanie, znanej dziś na całym 

świecie, Orkiestry OSP Nadarzyn. 
Od początku swojej aktywności 
społecznej zbierał różne dokumen-
ty, pamiątki, różne eksponaty, pro-
wadził kroniki, skrupulatne zapiski 
dotyczące różnorodnych wydarzeń 
lokalnej historii, ale także codzien-
nej pracy strażaków, czy działań 
harcerzy. Swoje zbiory wystawiał 
początkowo w remizie strażackiej, 
gdzie wygospodarował na ten cel 
mały kącik. Przez wiele lat nosił się 
z zamiarem stworzenia Izby Pamięci. 
Jego marzenie spełniło się wraz  
z wybudowaniem nowej siedziby OSP 
w 2006 r. W Izbie Pamięci, Pan Leon 
zebrał eksponaty dotyczące zarówno 
strażaków ochotników z Nadarzyna  
i ponad stu dziesięcioletniej historii tej 
jednostki, nadarzyńskiego harcerstwa 
oraz historii lokalnej Gminy Nadarzyn, 
w tym także zbiory z działalności lo-

kalnej nadarzyńskich kombatantów, 
uczestników działań wojennych z lat 
1939-1945.  
Wśród unikatowych pamiątek, po-

nad stuletnich eksponatów, często 
odręcznie przepisywanych histo-
rycznych tekstów i dokumentów 
Pan Leon wyśmienicie sprawdzał się 
jako przewodnik oraz kustosz tego 
miejsca. Wiele delegacji i odwiedza-
jących to miejsce osób, z różnych 
stron świata (w Izbie Pamięci gości-
ły liczne delegacje zagraniczne np.  
z Chin, Australii, Ukrainy, Szwecji, czy 

Izraela) było pod wielkim wrażeniem 
zbiorów i wiedzy historycznej Pana 
Leona. Przez ostatnie lata Pan Leon 
niemal co rano przychodził do sie-
dziby OSP przy Warszawskiej, gdzie 
porządkował, uzupełniał swoją kolek-
cję, pielęgnował kolejne przybywające 
eksponaty (w 2013 r. Izbę rozbudowa-
no, gdyż brakowało miejsca na kolejne 
pamiątki), uczestniczył jako wnikliwy 
obserwator w życiu kolejnego pokolenia 
nadarzyńskich Strażaków Ochotników. 
Chętnie dzielił się swoją wiedzą i służył 
pomocą przy opracowywaniu różnorod-
nych publikacji historycznych. Kochał 
przyrodę, dbał o rabaty przed OSP. Był 
też miłośnikiem zwierząt – dokarmiał 
bezdomne koty, które za remizą miały 
swoją „stołówkę.” 
O Izbie Pamięci pisał:
„(…) To moja praca i działalność, 

moje miejsce, dla którego poświęci-
łem całe swoje życie, i z tego dumny 
jestem, że coś dobrego zrobiłem dla 
Nadarzyna i Gminy Nadarzyn.”
18 kwietnia 2018 r., w wieku 82 lat, 

druh Leon Giżycki odszedł na wiecz-
ną służbę….
Pan Leon Giżycki uhonorowany był 

m.in. następującymi oznaczeniami  
i odznakami: Strażak Wzorowy (1973 
r.), Krzyż Zasługi dla ZHP (1974 r.), 
Brązowy, Srebrny i Złoty  Medal za 
Zasługi dla (1975 r., 1979 r., 1986 r.),  
Srebrny, Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa (1981 r., 1986 r.), Złoty 
Krzyż Zasługi dla ZHP (1995 r.), Medal 
Honorowy im. B. Chomicza (2008 r.), 
Złoty Znak Związku za Zasługi dla 
Pożarnictwa (2013 r.), Złota odznaka 
Honorowa za Zasługi dla Warszawy 
( 1985 r.), Odznaka Zasłużony dla 
Kultury Polskiej (2016 r.).
Na podstawie zapisków p. Leona Giżyckiego /red.

Fot. na okładce archiwum OSP Nadarzyn 

2016 r. 110-lecie OSP Nadarzyn 
 - Leon Giżycki odznaczany przez 

Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn 

Leon Giżycki podczas oprowadzania młodzieży po Izbie Tradycji
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Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Śp. Leona Giżyckiego 

Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, 

wieloletniego Komendanta Hufca ZHP w Nadarzynie, współtwórcy Izby Tradycji w Nadarzynie, społecznika i wychowawcy

Rodzinie i Bliskim skladamy szczere wyrazy współczucia i ubolewania 
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi

Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikami UG 

Z wielkim smutkiem i ubolewaniem żegnamy 
Dh Leona Giżyckiego 

Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, 

Prezesa OSP Nadarzyn w latach 1985 - 2006, 

twórcę Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Nadarzyn, współtwórcę Izby Pamięci w Nadarzynie, 

wychowawcę kolejnych pokoleń harcerzy i strażaków ochotników

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, Zarząd OSP Nadarzyn, 

Druhowie Ochotnicy z OSP Nadarzyn

Z wielkim żalem 
żegnamy 

Śp. Leona Giżyckiego 
Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, 

współtwórcę Izby Pamięci w Nadarzynie

Rodzinie składamy wyrazy współczucia i ubolewania 

Dyrekcja oraz Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn 

Z ogromnym smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dh Leona 
Giżyckiego 

Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Nadarzynie

Rodzinie składamy wyrazy współczucia 

Prezes oraz Druhowie z OSP Młochów

Pogrążeni w smutku, z wielkim żalem żegnamy 
Śp. Leona Giżyckiego

Radnego Rady Seniorów Gminy Nadarzyn
 Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy ubolewania

Rada Seniorów Gminy Nadarzyn 
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XLIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Sesja rozpoczęła się od minu-

ty ciszy, którą uczczono pamięć 
pana Leona Giżyckiego. W dalszej 
kolejności rozpatrzono skargę na 
działalność Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Ruścu. Radni zajęli się 
również podziałem gminy na stałe 
obwody głosowania, zmianami or-
ganizacyjnymi w urzędzie, a także 
nadali nazwy trzem nowym ulicom.

W środę 18 kwietnia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy Nada-
rzyn odbyła się XLIII Sesja Rady 
Gminy. Obrady rozpoczęły się 
uczczeniem na stojąco pamięci 
pana Leona Giżyckiego Honoro-
wego Prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadarzynie, wielolet-
niego Komendanta hufca ZHP  
w Nadarzynie i współtwórcy Izby 
Pamięci przy tutejszej jednostce 
OSP. Następnie wójt Dariusz Zwo-
liński przedstawił sprawozdanie  
z działalności za okres między sesja-
mi. Radnych zainteresowały kwestie 
zmian organizacyjnych w Urzędzie 
Gminy. Wójt wyjaśnił, że żaden  
z pracowników nie został zwol-
niony, a reorganizacja polegała na 
łączeniu referatów. Działanie takie 
miało na celu między innymi po-
prawę obiegu dokumentów, przy-
spieszenie chociażby procedury 

zatwierdzania podziałów geodezyj-
nych. Powstały dwa nowe referaty 
Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych, którego kierowni-
kiem została pani Marta Ciarka-
-Matysiak oraz Referat Geodezji  
i Gospodarki Przestrzennej, na któ-
rego czele stoi pani Anna Rodkie-
wicz. Dalsze zmiany i reorganizacje 
będą następowały w miarę potrzeb  
i analizy pracy całego urzędu.

- Obie panie kierowniczki połą-
czonych referatów utrzymały swoje 
uposażenie, mają także zbliżony za-
kres obowiązków jednak bez działań 
związanych z koordynowaniem, kie-
rowaniem oraz nadzorem nad pra-
cą referatu – wyjaśnił wójt Dariusz 
Zwoliński.

Po zapoznaniu się przez Komisję 
Rewizyjną ze skargą na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Ruścu jej przewodniczący Komi-
sji zarekomendował Radzie Gmi-
ny uznanie jej za bezzasadną. Rada 
większością głosów przychyliła się 
do uznania skargi za bezzasadną. 
Radni zgodzili się także na oddanie 
w dzierżawę części nieruchomo-
ści (stanowiących drogi wewnętrz-
ne) w Kajetanach, w celu budowy 
sieci wodociągowej, w Krakowia-
nach, Starej Wsi oraz Wolicy w celu 

budowy gazociągu z przyłączem  
i przyłączy gazowych. Kolejnym 
punktem sesji był podział gminy 
Nadarzyn na stałe obwody głoso-
wania, ustalenie ich numerów, gra-
nic oraz siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych. Zmiany dotyczą 
obwodu nr 5 - Młochów, z którego 
wyłączono miejscowości Rozalin, 
Urzut oraz Kostowiec i utworzo-
no obwód głosowania w świetlicy 
w Rozalinie. Z obwodu głosowa-
nia nr 3 w OSP wyłączono Wolicę  
i utworzono obwód głosowania  
w przedszkolu w Wolicy. Następnie 
radni przyjęli ocenę zasobów po-
mocy społecznej dla Gminy Nada-
rzyn za rok 2017. Nadali także na-
zwy trzem nowym ulicom; Drozda  
i Szczygła w Starej Wsi oraz Pławskiej  
w Woli Krakowiańskiej. Pod koniec 
sesji radni zajęli się kwestiami fi-
nansowymi gminy. Podjęli uchwałę  
w sprawie emisji obligacji oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu, 
w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Nadarzyn 
na lata 2018-2026 oraz zaakcepto-
wali zmiany w uchwale budżetowej 
Rady Gminy Nadarzyn na rok 2018.

red.

Konkurs Piosenki Przedszkolnej - VI edycja
17 kwietnia 2018 r. odbyła się szó-

sta edycja Konkursu Piosenki Przed-
szkolnej. Organizatorami imprezy są 
Przedszkole Niepubliczne Jupik oraz 

Fundacja Kultury Informacyjnej  
w Nadarzynie. 

W konkursie udział wzięły dzieci  
z dziesięciu przedszkoli z powia-

tu pruszkowskiego. Przedszkolaki 
przywitały gości swoim muzyczno-
-tanecznym występem. Uczestnicy 
konkursu zaprezentowali bardzo wy-
soki poziom, co dla Jurorów okazało 
się trudnym orzechem do zgryzienia.

W konsekwencji Jury przyznało 
wszystkim wokalistom maksymalną 
ilość punktów. Uczestnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez patro-
nów: Wójta Gminy Nadarzyn – Da-
riusza Zwolińskiego oraz Fundację 
Kultury Informacyjnej - Stanisławę 
Ossowską. 

Za patronat i wsparcie naszej ini-
cjatywy jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy. 

Gratulujemy wszystkim wykonaw-
com talentów i życzymy dalszego 
muzycznego rozwoju!

Przedszkole Niepubliczne JUPIKfot. Przedszkole Niepubliczne JUPIK
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Urząd Stanu Cywilnego
Pracownicy USC w Nadarzynie: (od lewej) Iwona Malinowska 

- Kierownik, Katarzyna Szymańska, Paulina Godula, Iwona Rosłaniec

Urząd Gminy...od środka
Chcąc przybliżyć mieszkańcom zadania i pracę Urzędu Gminy 

Nadarzyn przedstawiamy cykl Urząd od środka… będziemy 
prezentować Państwu poszczególne referaty i samodzielne 
stanowiska. Przedstawimy pokrótce zadania, którymi dany 
referat się zajmuje .

Urząd Stanu Cywilnego ze wzglę-
du na swą specyfikę jest jednym  
z najczęściej odwiedzanych refaratów. 
Wydawanie dowodów osobistych, 
zameldowania, przemeldowania, 
wymeldowania, rejestracja zdarzeń  
z zakresu stanu cywilnego dotyczą-
ca spraw związanych z urodzeniami, 
małżeństwami, zgonami, wydawaniem 
odpisów aktów stanu cywilnego to 
tylko kilka z najbardziej popularnych 
spraw, z którymi mieszkańcy przycho-
dzą właśnie tutaj. Ponadto pracow-
nicy USC zajmują się prowadzeniem 
rejestrów m.in. osób zameldowanych  
w Gminie oraz rejestru wyborców. 
Sporządzają także dla gminnych pla-
cówek oświatowych oraz dla Dyrekto-
ra Gminnego Zespołu Oświatowego  
w Nadarzynie wykazy dzieci podlegają-
cych obowiązkowi szkolnemu. Ponad-
to USC współpracuje ze szkołami w za-
kresie informowania o zameldowaniu  
i wymeldowaniu dzieci podlegających 
obowiązkowi szkolnemu. To tutaj 
przygotowywany jest wykaz osób do 
kwalifikacji i rejestracji wojskowej. 

Sporządzane jest także, corocznie, dla 
Głównego Urzędu Statystycznego 
sprawozdanie osób zameldowanych 
na pobyt czasowy posiadających oby-
watelstwo polskie i cudzoziemców 
oraz osób przebywających czasowo 
poza granicami Polski. Zaś co miesiąc 
przekazywane jest do Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
sprawozdanie ze zdarzeń z zakresu 
ewidencji ludności, udostępnienia in-
formacji z Rejestru Dowodów Osobi-
stych oraz z zakresu zdarzeń w USC.

W 2017 roku USC w Nadarzynie  
z zakresu ewidencji ludności wykonał 
m.in. 362  zameldowania na pobyt sta-
ły (obywatele polscy i cudzoziemcy), 98 
na pobyt czasowy obywateli polskich, 
176 na pobyt czasowy cudzoziem-
ców. Wydano niemal 300 zaświadczeń  
o zameldowaniu, dokonano niemal 
100 wymeldowań. Jeśli chodzi o dowo-
dy osobiste: wydano ich 1965. Przyjęto 
144 zgłoszenia o kradzieży, bądź zagu-
bieniu dowodu osobistego. Unieważ-
niono 1596 dokumentów tożsamości. 
Wydano 1 decyzję odmawiającą wyda-

nia dowodu osobistego. 
W Rejestrze Stanu Cywilnego m.in. 

dokonano rejestracji: 35 aktów uro-
dzenia (akty sporządzono w trybie 
szczególnym); 96 aktów małżeństwa, 
w tym 14 aktów sporządzono w trybie 
szczególnym; 82 akty zgonu, w tym  
1 akt sporządzony w trybie szczegól-
nym. Przyjęto 6 oświadczeń o uzna-
niu ojcostwa. Wydano 10 decyzji  
w sprawie zmiany imion i nazwisk,  
w tym 1 decyzję odmowną. Dokona-
no 18 sprostowań danych zawartych 
w aktach stanu cywilnego. Uzupeł-
niono 34 akty o brakujące dane. Przy-
jęto od nupturientów (nupturient:  
z łac. nupturiens – w prawie rzymskim, 
stąd także w prawie kanonicznym  
i rodzinnym osoba mających zawrzeć 
związek małżeński) 83 zapewnienia  
o nieistnieniu okoliczności wyłączają-
cych zawarcie związku małżeńskiego. 
Wydano 38 zaświadczeń stwierdzają-
cych brak okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa (ślub konkorda-
towy). Wydano 2 zaświadczenia o moż-
ności prawnej do zawarcia małżeństwa 
za granicą oraz 2 zaświadczenia o stanie 
cywilnym. 

Kierownik USC udzieliła 37 ślubów tzw. 
„cywilnych”, w tym 10 z nich odbyło się 
poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Przyjęto 4 oświadczenia od małżon-
ka rozwiedzionego o powrocie do na-
zwiska, które nosił przed zawarciem 
małżeństwa. Wydano 2 zezwolenia na 
skrócenie miesięcznego terminu ocze-
kiwania na zawarcie małżeństwa. Prze-
niesiono 485 aktów stanu cywilnego  
z ksiąg papierowych do Bazy Usług Sta-
nu Cywilnego w Systemie Rejestrów 
Państwowych. Wydano ogółem 1316 
odpisów z akt stanu cywilnego (urodze-
nia, małżeństwa, zgony). Naniesiono 106 
wzmianek w aktach stanu cywilnego ma-
jących wpływ na treść lub ważność aktu, 
oraz 656 przypisków pod aktami stanu 
cywilnego osoby informujących o innych 
aktach stanu cywilnego tej samej osoby, 
mających wpływ na jej stan cywilny.

red.
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Komisarz Dariusz Nowak  
pod lupą Prokuratury

Po nagłej śmierci wieloletniego wój-
ta Janusza Grzyba na tymczasowego 
komisarza naszej gminy został wy-
znaczony Dariusz Nowak, działacz 
partii rządzącej. Do Urzędu wkro-
czył wraz ze świtą zaufanych ludzi  
w dniu 15 stycznia 2018 r. niemal 
natychmiast wprowadzając nowe 
porządki. Zwalniał ludzi zatrudnia-
jąc w to miejsce swoich, angażu-
jąc się jednocześnie jako kandydat  
w kampanię wyborczą. Wybory 
przedterminowe w dniu 04 marca 
przy ogromnej frekwencji i zain-
teresowaniu mieszkańców zdecy-
dowanie jednak przegrał i niemal 
natychmiast zapadł się pod ziemię. 
Zarówno komisarz Nowak jak  
i jego zastępca Zygmunt Laskowski 
nie uznali za stosowne choćby  
w kilku zdaniach przekazać nowo-
wybranemu wójtowi Dariuszowi 
Zwolińskiemu informacji o bieżą-
cych sprawach. Koniecznością stało 
się więc powołanie komisji doraźnej, 
celem sporządzenia raportu otwar-
cia na temat stanu bieżących spraw 
Gminy w związku z nieobecnością 
poprzedniego kierownictwa. 

Kilkunastoosobowy zespół do-
świadczonych pracowników samo-
rządowych w sposób obiektywny 
miał zweryfikować co działo się w 
samorządzie gminy podczas rządów 
komisarycznych. Skala wykrytych 
już na obecną chwilę nieprawidło-
wości jest niepokojąca, zwłaszcza, 
że „kariera” Komisarza Nowaka  
w urzędzie trwała zaledwie pół-
tora miesiąca. Jeszcze radni zwra-
cali uwagę na udokumentowany 
fakt pobierania przez niego dwóch 
pensji równocześnie, każda po 
kilkanaście tys. złotych, zarówno  
w Gminie jak i w Powiecie, gdzie 
fizycznie już nie pracował. Ponadto 

wykryto m.in. próbę ustawienia za-
pytania ofertowego pod konkretną 
firmę, nomen omen mającą wykonać 
audyt. Ustalono też, że łamiąc ustawę  
o samorządzie gminnym, komisa-
rzowi i jego ludziom zdarzało się 
zawierać umowy bez uzyskania wy-
maganej akceptacji skarbnika gminy. 
Szczególnie bulwersujące wydaje się 
jednak załatwianie przez komisarza 
prywatnych interesów konkretnych, 
bliskich mu politycznie osób. I tak, 
sklep na którego witrynie wisiały pla-
katy wyborcze p. Dariusza Nowaka, 
ekspresowo uzyskał pozwolenie na 
sprzedaż napojów wysokoprocento-
wych, mimo braku pozytywnej opi-
nii Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, którą 
normalnie musi uzyskiwać każdy 
inny przedsiębiorca. Widać są równi 
i równiejsi.  

Zgodnie z prawnym obowiąz-
kiem, o wykrytych nadużyciach zo-
stała poinformowana Prokuratura 
Rejonowa w Pruszkowie, która  
6 kwietnia 2018 r. wszczęła śledz-
two w sprawie dot. Dariusza 
Nowaka tj. o czyn z art. 231 § 1 
k.k. Przepis ten mówi o przestęp-
stwie przekroczenia uprawnień 
oraz niedopełnienia obowiązków 
przez funkcjonariusza publiczne-
go na szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego i zagrożone jest 
karą do 3 lat pozbawienia wolności.  
O dalszych losach sprawy będziemy 
na bieżąco informować.        

                        red.
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn 

Fundacja Kultury Informacyjnej w ramach Otwartych Spotkań Czwartkowych zaprasza 10 maja na „Majowe igraszki”. 
Impreza w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie ul. Wiśniowa 26. rozpocznie się o godz. 18.30. W programie wystąpi 
Stanisława Ossowska wraz z zespołem „Jupik”.

I część - krótkie formy literackie autorstwa Stanisławy Ossowskiej przeplatane piosenkami tematycznie związanymi  
z majem.

II część – wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych.
Fundacja Kultury Informacyjnej

„Majowe igraszki” - Otwarte Spotkania Czwartkowe
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Wystawy historyczne w Nadarzynie 

W ramach upamiętnienia stulecia od-
zyskania niepodległości Biblioteka 
Publiczna Gminy Nadarzyn przygo-
towała wystawę „100 lat niepodległo-
ści Rzeczypospolitej”. Powstała ona 
przy wykorzystaniu pakietu materia-
łów edukacyjnych udostępnionych  
w ramach projektu „Dla Niepodle-
głej”. Jest to program realizowany 
przez PERN S.A., we współpracy  
z Narodowym Archiwum Cyfrowym 
oraz Archiwum Akt Nowych. 

Wystawę można oglądać 
w godzinach otwarcia Biblioteki 

od 9 kwietnia do 30 maja 
ZAPRASZAMY

Ewa Marjańska
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

 „100 lat 
niepodległości 

Rzeczypospolitej”

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskich 
Od 13 kwietnia 2007 roku, (w rocznicę opublikowania przez Niemców  

w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska 
Polskiego) obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dla uczcze-
nia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji na-
czelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r. na placu Poniatow-
skiego w Nadarzynie znajdują się dwie ekspozycje poświęcone temu tematowi. 
Przedstawiają różne aspekty Zbrodni Katyńskiej, zapraszamy do zapoznania  
się z nimi.

Miejsca Pamięci Narodowej 
w Gminie Nadarzyn

• Kwatera wojenna na nadarzyńskim cmentarzu - „Bohaterom poległym w walce 
z hitlerowcami w roku 1939”,
• Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r. w Kostowcu,
• Krzyż z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – „w X rocznicę odzyskania 
niepodległości” – przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie,
• Pamiątkowy obelisk – „Poległym Patriotom Ojczyzny. W latach 1914 - 1920” - 
przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie,
• Dęby Pamięci w ramach programu „KATYŃ…ocalić od zapomnienia” przy 
SP w Kostowcu (pamięci aspiranta Policji Państwowej Wiktora Piętki zamordo-
wanego w Twerze) oraz przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie (pamięci aspiran-
ta Policji Państwowej Bronisława Pobożego zamordowanego w Twerze i porucz-
nika Wojska Polskiego Zdzisława Krupkowskiego zamordowanego w Katyniu),
• Ponadto w nadarzyńskim kościele pw. św. Klemensa znajdują się pamiątkowe 
tablice: 
- poświęcona pamięci śp. Karola Łoniewskiego - rodzina; 
- poświęcona 103. osobom rozstrzelanym w 1939 r. – mieszkańcy Gminy Nada-
rzyn (01.09.2006 r.); 
- poświęcona poległym, zamordowanym oraz zmarłym żołnierzom 10 P.P. Armii 
Krajowej obwodu „Bażant”, ośrodka „Bąk”, kompanii „Alaska” – współtowa-
rzysze walki i rodziny (kwiecień 1990 r.); 
- ofiarom II wojny światowej z terenu Nadarzyna i okolic – społeczność Gminy 
Nadarzyn (05.09.1999 r.). 
Miejscem szczególnym jest także grób, na nadarzyńskim cmentarzu, Żołnierza 
Niezłomnego – Karola Łoniewskiego (mieszkańca Gminy Nadarzyn, żołnierza 
AK, zamordowanego w 1948 roku, którego szczątki zostały odnalezione i po-
chowane uroczyście w grobie rodzinnym w 2016 r.) 

Na podstawie:www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/prawo-do-pamieci; WN Nr 4 (168) 
kwiecień 2013 r.
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11 kwietnia 2018 r. w Światowym 
Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu, prof. Henryk 
Skarżyński przeprowadził pokazowe 
operacje wszczepienia najnowszej 
generacji implantów słuchowych 
typu Cochlear OSIA OSI100. 
Zabiegi te zostały wykonane  
w naszym kraju po raz pierwszy. Tym 
samym dołączyliśmy obok Holandii, 
Australii, USA i Niemiec do grupy 
państw w których przeprowadza się 
takie operacje.

– Z badań przeprowadzonych  
w Instytucie wynika, że aż kilkanaście 
procent naszych pacjentów, głównie 
młodzieży i dorosłych, będzie 
mogło skorzystać z tego urządzenia. 
– mówił prof. Henryk Skarżyński – 
Implant ten daje duże wzmocnienie 
dźwięku w porównaniu z innymi, 
podobnymi urządzeniami i może 
być stosowany u tych pacjentów, 
którzy mają upośledzenie na różnych 
częstotliwościach. – dodaje prof. 
Skarżyński.

W Światowym Centrum Słuchu 
od ponad 15 lat dziennie wykonywa-
nych jest najwięcej w świecie operacji 
poprawiających słuch. Pionierska 
operacja wszczepienia implantu 
Cochlear OSIA OSI100 jest kolejnym 

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
- pierwsze w Polsce wszczepienie implantu słuchowego typu Cochlear OSIA OSI100

dowodem na to, że pacjenci leczący 
się w Kajetanach mają dostęp do 
najnowszych technologii, jako pierw-
si lub jedni z pierwszych w świe-
cie. Uruchamiany program dotyczy 
wszczepienia implantów słuchowych 
wykorzystujących przewodnictwo 
kostne, u których inne, dotychcza-
sowe metody leczenia niedosłuchu 
były nieskuteczne lub przynosiły 
zbyt małą korzyść. Nowe implanty 
Cochlear OSIA OSI100, to urządze-
nie wszczepialne, które są dedykowa-
ne nowym grupom pacjentów:

- z różnymi wrodzonymi i nabytymi 
uszkodzeniami słuchu
- po wcześniejszych operacjach wy-
konywanych z powodu zmian poza-
palnych i pourazowych
- po nieudanych lub nieakceptowa-
nych przez pacjentów próbach apara-
towania ubytków słuchu klasycznymi 
aparatami słuchowymi.

Informacja i zdjęcie 
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Prof. Henryk Skarżynski wraz z zespołem podczas operacji

Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie; 

ul. Sitarskich 3; 05-830 
Nadarzyn; tel. 22 729 81 28

Ośrodek Zdrowia 
w Młochowie; 

ul. Mazowiecka 5; 05 - 831 
Młochów, tel. 22 729 91 46

W dni powszednie  w godzinach 18.00 – 8.00 
oraz całodobowo w niedziele 

i dni wolne od pracy stacjonarna i wyjazdowa pomoc 
lekarsko – pielęgniarska w Pruszkowie ul. Andrzeja 23

Tel. 22 758 67 14 



Wiadomości Nadarzyńskie

2 (227) kwiecień 201816

OŚWIATA

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w Nadarzynie ul. Żółwińska 41; 

tel. 22 739 90 96 

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Rekrutacja 2018 
Nasze liceum działa od 1 września 

2017 r. Tworzymy szkołę otwartą na 
zainteresowania i pasje młodzieży. 
Absolwenci gimnazjów wybierają 
dalszą edukację w oparciu o swoje 
możliwości i potrzeby, to oni są kre-
atorami swojej drogi nauki. Istotne 
jest, aby nasza oferta była atrakcyjna, 
skuteczna i spełniała ich oczekiwa-
nia. 

Nasi uczniowie cenią sobie przede 
wszystkim to, że mogą się szybko 
zintegrować w stosunkowo mało 
licznych (22-24 uczniów) zespołach 
klasowych, prowadzonych przez bar-
dzo zaangażowanych i pomocnych 
wychowawców. To zaangażowanie 
w sprawy szkoły, co ważne jest rów-
nież po stronie rodziców naszych 

uczniów. Zarówno wyjazd integra-
cyjny, wspólne warsztaty edukacyjne 
i językowe, aktywny udział w uro-
czystościach i imprezach szkolnych, 
szereg spotkań klasowych pozwalają 
stworzyć z klasy bardzo kreatywną                           
i dynamiczną grupę.

Naszym kolejnym atutem jest możli-
wość indywidualnego wyboru pozio-
mu kształcenia językowego i przed-
miotów realizowanych w zakresie 
rozszerzonym w systemie międzykla-
sowym. Dodatkowym wsparciem jest 
również oferta przedmiotów uzupeł-
niających, takich jak: techniki uczenia, 
pierwsza pomoc, zajęcia doświadczal-
ne. Również zajęcia z wychowania 
fizycznego młodzież realizuje zgod-
nie ze swoimi umiejętnościami i za-

interesowaniami sportowymi. Taka 
elastyczna oferta zajęć wychowania 
fizycznego i dodatkowych kół spor-
towych powoduje, że praktycznie 
nie mamy zwolnień z wychowania 
fizycznego.

Chociaż obecnie nasz potencjał 
to tylko uczniowie klas pierwszych 
licealnych to już możemy się po-
chwalić sukcesami wśród szkół 
średnich, m.in. w LVII Rejonowych 
Zawodach Strzeleckich „O Srebrne 
Muszkiety” organizowanych przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
drużyna dziewcząt zajęła II miejsce 
i zdobyła puchar, drużyna chłopców 
była IV, a indywidualnie nasz uczeń 
otrzymał srebrny medal za zajęcie II  
miejsca. Konkurencją były doświad-
czone drużyny strzeleckie, w tym  
z klas mundurowych. W Mistrzostwach 
Powiatu Pruszkowskiego w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt szkół średnich 
zajęliśmy III miejsce. Nasza mło-
dzież aktywnie działa w ZHP, wolon-
tariacie, włącza się w gminne obcho-
dy 100-lecia Niepodległości.

Wszystkich, którzy chcą być kre-
atorami swojej edukacji, dokonywać 
wyborów zgodnie z indywidualny-
mi zainteresowaniami oraz rozwijać 
swoje pasje w kameralnych dobrze 
zintegrowanych i dynamicznych 
zespołach klasowych zapraszamy 
do Liceum Ogólnokształcącego  
w Nadarzynie.

Najbliższy dzień otwarty dla 
gimnazjalistów i rodziców 
już 12 maja 2018r. (sobota) 

w godz. 10.00 – 14.00.
Zapraszamy również na naszą 

stronę internetową 

i facebook. 
Wnioski o przyjęcie można 

pobrać ze strony internetowej  
(zakładka: Rekrutacja) lub 

bezpośrednio 
w sekretariacie liceum.

Zobacz, że warto być z nami!

Leszek Skrzypczak Dyrektor Liceum
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UCZNIOWIE NASZEGO LICEUM ZDAJĄ TOEFL JUNIOR
Jak co roku, klasy gimnazjalne z dodatkowym angielskim w naszym liceum zdawały certyfikowany egzamin, TOEFL 

Junior. Egzamin uprawnia uczniów do podjęcia nauki w szkołach średnich praktycznie na całym świecie, a także rzetelnie 
sprawdza poziom języka angielskiego do poziomu B2. Uzyskane certyfikaty pomagają też uczniom w zdobyciu sezonowej 
pracy, gdzie wymagana jest znajomość języka angielskiego.

W tym roku klasa 3D pobiła dotychczasowe rekordy i uzyskała najwyższą średnią z pięciu lat. Egzamin składa się 
z trzech części: Listening (słuchanie), Use of  English (znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych) oraz Reading 
(czytanie ze zrozumieniem). 900, to maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia. Średnia klasy III D to 843 punkty! 
Karol Pośpiech zdobył 895pkt, popełniając tylko jeden błąd! Dwoje uczniów zdobyło 890 pkt robiąc tylko dwa błędy: 
Filip Steć oraz Hanna Moszner. Troje uczniów zdobyło 885pkt  popełniając tylko trzy błędy  Magdalena Borowska, 
Magdalena Kołtunowicz i Julia Perdjon. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych do zdawania 
takiego egzaminu i pobijania kolejnych rekordów.

Magdalena Drzewiecka-Fietkiewicz,

nauczyciel jęz.angielskiego, akredytowany egzaminator ETS Global

Na początku kwietnia klasa 1B  
(z rozszerzonym angielskim) pole-
ciała na Maltę spędzając tam sześć 
niezapomnianych dni. Uczniowie 
mieli okazję zobaczyć najpiękniejsze 
zakątki tego uroczego i niewielkiego 
państwa. Dla niektórych osób do-
znania były podwójne, gdyż po raz 
pierwszy lecieli samolotem. Oprócz 
krajoznawczych walorów wycieczki, 
uczniowie mieli możliwość komuni-
kowania się w języku angielskim. 

Program był bardzo urozma-
icony i każdy dzień dostarczał in-
nych wrażeń. Zwiedzaliśmy Valettę, 
stolicę Malty, popłynęliśmy pro-
mem na wyspę Gozo, wzięliśmy 
udział w Strawberry Fest (Festiwalu 
Truskawek), opalaliśmy się na prze-
pięknej plaży Golden Bay, a także od-
wiedziliśmy Wioskę Popeye’a, gdzie 
nagraliśmy krótkometrażowy film  
z naszym udziałem. Mieszkaliśmy  
w czterogwiazdkowym hotelu, któ-
ry oferował również sporo atrakcji,  
w tym wieczór karaoke ( pomimo sil-
nej konkurencji brytyjskich turystów 
nasi licealiści pokazali swoją moc).
Wrażenia mamy niezapomniane. 

Przemierzaliśmy dziennie po kilka-
naście kilometrów, ale było warto. 
Niektóre z widoków zapierały dech 
w piersiach, a przepiękna pogoda do-
pełniła tylko nasze szczęście. Wszyscy 
zgodnie uznaliśmy, że na naszą kolej-
ną wycieczkę klasową udamy się na 
Sycylię lub na Kretę. Zaprzyjaźniony 
organizator tych wycieczek zapewnia 
przystępne warunki, dzięki którym 
cała klasa może sobie pozwolić na taki 
wiosenny wyjazd.

Nadarzyńscy licealiści zwiedzają świat

Zapraszamy do naszego liceum. 
Jesteśmy w trakcie rekrutacji i mamy 
nadzieję, że takie atrakcje nie zostaną 
niezauważone. Uczniowie klasy 1B, 
wraz z wychowawcą, serdecznie za-
praszają.

Magdalena Drzewiecka-Fietkiewicz,
nauczyciel jęz.angielskiego 

i wychowawca klasy 1B

Fot. arch. szkoły

Czas na kolejne sportowe wyzwanie dla aktywnych 
mieszkańców Gminy Nadarzyn!

19 maja w sobotę GOS Nadarzyn zaprasza na drugą odsłonę „Majowego rajdu rowerowego”. Tym razem spotykamy 
się w „Ludowej Altanie” skąd całymi rodzinami wyruszymy na pierwsze testy jeszcze „świeżutkich” okolicznych ścieżek 
rowerowych. Rowerowe „autosrady” doprowadzą rajdowiczów do duktów leśnych Rezerwatu Młochowski Łęg oraz 
Parku w Młochowie, gdzie będziemy mogli podziwiać uroki otaczającej nas przyrody. Rowerową przygodę, pozytywnie 
„nakręceni” zakończymy częścią integracyjną…zapewniam jak zwykle atrakcji nie zabraknie! 

Więcej informacji, zgłoszenia pod nr tel. 604 561 073 oraz na profilu „Aktywni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn”.

Specjalista ds. Sportu i Turystyki Marcin Rybicki 
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Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 
26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .
 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

ZDROWIE 
i URODA:

•  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  
Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% 

karnet na solarium. I założenie rzęs 1:1 
10% rabatu tel. 606 216 906  

KARTA NADARZYNIAKA
 - już ponad tysiąc osiemset osób bierze udział w  programie skierowa-
nym do Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy  
i  płacących tu podatki.  
   Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka pro-
szeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy  
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wni-
osek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych 
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat  
Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego ofer-
ty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. 
   Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka. 

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

 • ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. Osoby posiadające Kartę 
Nadarzyniaka  korzystające  z komunikacji ZTM 
uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poni-
żej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które 
należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres 
e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczo-
nych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny 
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, 
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytu-
owany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum 
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pa-
wilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 
1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, 
Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja 
Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

30 dniowy imienny obowiązujący 
w strefie 1 i 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny obowiązujący  
w strefie 1 i 2                        54 zł           27 zł

30 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        12 zł             6 zł

90 dniowy imienny obowiązujący 
tylko w strefie 2                        30 zł           15 zł

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne, ul. 
Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807; 5 % 
filmowanie z powietrza jakość 4k, 5 
% zdjęcia z powietrza jakość 4k, 10 % 
sesje ślubne z powietrza, 5 % usługi 
dronem. www.widokznieba.pl
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;  
tel. 511 929 559; 5 % budowa insta-
lacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne; 
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 10% 
usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 1d, 
Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 
% imprezy okolicznościowe .   
• WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna 
21, Nadarzyn; www.whereis24.com 
przy użyciu kodu NADARZYN_24; 
50% abonament premium 3M  50% 
abonament premium 6M; 50% 

• Salon Urody - Studio Fryzur,  
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% 
ogólny zakres usług gratisy przy zakupie 
kosmetyków po wybraniu usługi 
koloryzacji.

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii 

• Centrum Depilacji Laserowej; ul. Winogrono-
wa 20, Rozalin. 10% depilacja laserowa, 15% 
fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.
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abonament premium 12M 
• PTU WLAN-TECH PLUS ul. Harcerska 30 
lok 24, Piastów;  10% łącze internetowe 
8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir Ossowski, 
ul. Błońska 62, Nadarzyn. Montaż i serwis 
komputerów stacjonarnych 10%, serwis 
laptopów 5%.
• Majic Dekoracje,Wykończenia, ul. 
Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 10% 
farby dekoracyjne, farby antykorozyjne, 
lakiery i impregnaty do drewna, porady 
malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5, 
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne; 
10% przechowalnia 
opon i kół.
•ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 
admar-budownictwo.pl: tel. 791 559 
291; 5% usługi remontowe, 7% usługi 
wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa 1 
Nadarzyn. 100 % nadzory autorskie 
realizowanych projektów na terenie 
Gminy Nadarzyn 
• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety 
zewnętrzne
n• Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10 
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty 
cięte;5 % kwiaty doniczkowe.

klasowe, przyjęcia okolicznościowe, 
urodziny dla dzieci. Zniżki/promocje nie 
łączą się. Nie dotyczy karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub Sportowy,  
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa 
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 
30% składki członkowskie 5% obozy 
sportowe organizowane przez GLKS, 
5% zakup sprzętu sportowego w firmach 
będących partnerami technicznymi GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn,  
ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 30% wynajem 
obiektów  sportowych; 50% wstęp na 
imprezy organizowane  przez GOS. 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organi-
zowane przez LKS Orzeł; 30% składki 
członkowskie, 5% obozy sportowe organi-
zowane przez LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyokushin SP w 
Nadarzynie, ul. Sitarskich 4; 10% treningi 
Karate Kyokushin.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. Wi-
śniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi kick-
-boingu, boksu, muay thi, 10% treningi 
Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną 
osobę).
• Fundacja im. Borchardta, Poznańska 
16/4 Warszawa. www.kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 
3 osób. 

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy 
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - Vision”, 
Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 5% 
okulary korekcyjne.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
• Family Company. 
Odzież nowa i używana;  
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup 
odzieży używanej; 10% zakup odzieży 
nowej.
• Zino Centrum Malarskie Dulux; 
ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 10% 
cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami.
• „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% 
odzież damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
• Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.
• Artykuły Przemysłowe „Pawilon”,  
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.  
• Sklep internetowy: www.personka.pl; 
20% wszystkie produkty z oferty. 
• Sklep 
i n t e r n e t o w y  
z zabawkami; 
www.memoland.
pl; 5% zabawki  
i akcesoria 
dla dzieci  
z wyłączeniem 
p r o d u k t ó w 
a k t u a l n i e 
promowanych.

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; www.
kajetany.medincus.pl; www.facebook.com/
osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort 
tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko 
siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja 
na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny, 
boisko + sprzęt do gry w minigolfl, 
angielski krokiet,badbinton/kometka/
indiaka, boccia. 5% imprezy: szkolenia/
konferencje, imprezy integracyjne, pikniki 

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych „Arkadia”, 
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10% 
język angielski, język hiszpański, język 
francuski, język rosyjski, język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, ul. 
Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”, 
ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 30% 
wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After School Club, ul. Młodości 2 
lok. 7, Książenice; 
10% pakiety 
świetlicowe i opieka 
na godziny.
• Szkoła Tańca 
Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 

10% taniec, fitness, sztuki walki,10% 
masaż, 10% Cross Maraton Nadarzyn.
• Przedszkole Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 
5% czesne.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara 
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., 
przyłącza gazu oraz wykonanie operatu 
wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% 
prace remontowo - wykończenio-
we, budowa domów, prace ziem-
ne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci kom-
puterowe i serwis oraz dostawa sprzętu kom-
puterowego; 10% systemy monitoringu oraz 
systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• 1.03. 2018 r. w godzinach wieczor-
nych zostaliśmy zadysponowani do 
zgłoszenia dotyczącego ulatniają-
cego się tlenku węgla w budynku 
mieszkalnym, przy ulicy Błońskiej  
w Nadarzynie. Po przybyciu na 
miejsce i sprawdzeniu pomieszczeń 
potwierdziliśmy obecność tlenku 
węgla w powietrzu i ewakuowaliśmy 
pozostałe osoby z budynku. Wskutek 
tego zdarzenia jedna osoba została 
poszkodowana i została przetrans-
portowana do szpitala. Na profilak-
tyczne badania zostali także przewie-
zieni pozostali mieszkańcy budynku. 
Na miejscu obecne były także: OSP 
Brwinów oraz dwie załogi ZRM  
z Otrębus i Pruszkowa.

• 3.03.2018 r. wyjazd zastępu do 
kolizji dwóch aut osobowych na 
trasie katowickiej, na wysokości ho-
telu George w Ruścu. Naszym za-
daniem było zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia, uprzątnięcie jezdni  
z plastików oraz neutralizacja plamy ro-
popochodnej. Na miejscu obecna była 
Policja Nadarzyn.
Po zakończonych działaniach zostali-

śmy od razu przekierowani do Rozalina 
na ulicę Parkową. Wezwanie dotyczyło 
pożaru budynku jednorodzinnego, jed-
nakże po naszym dojeździe okazało 
się, że mieszkańcy sami ugasili pożar. 
Nasze działania polegały na sprawdze-
niu miejsca, w którym pojawił się ogień. 
Na miejscu obecne były również: 
OSP Młochów oraz PSP Pruszków. 
Działania prowadzone były w godzi-
nach popołudniowych.

• 8.03.2018 r. wyjazd zastępu do pa-
lących się traw na terenie Żółwina. 
Okazało się, że będąca już na miejscu 
zdarzenia jednostka OSP Żółwin opa-
nowała sytuację. 

• 10.03.2018 r. jeden z naszych zastę-
pów brał udział w gaszeniu pożaru 
domu jednorodzinnego w Ruścu. 
Działania polegały na zlokalizowaniu 
źródła ognia, dogaszeniu pogorzeliska 
oraz pomocy mieszkańcom w zakryciu 

uszkodzonego podczas pożaru dachu. Na 
miejscu obecne były także: OSP Młochów, 
PSP Pruszków, PSP Grodzisk Mazowiecki 
oraz Policja Nadarzyn. Działania prowa-
dzono w godzinach popołudniowych.
Po ich zakończeniu zostaliśmy skierowa-

ni do Wolicy na ulicę Aksamitną, gdzie  
w nieużywanym budynku pękła rura i wy-
dobywająca się woda zalewała okolicznych 
mieszkańców. Ostatecznie nasze działania 
zostały odwołane z braku pozwolenia na 
wejście na teren posesji. Na miejscu obec-
ny był przedstawiciel Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn.
Tego samego dnia w godzinach wie-

czornych zostaliśmy zadysponowani 
do rzekomo palącego się samochodu 
przy trasie katowickiej w Ruścu. Na 
miejscu okazało się, że porzucony 
na poboczu przez kogoś samochód, 
zdradza oznaki przebytej kolizji,  
a kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia. 
Po sprawdzeniu dokładnie auta nie 
stwierdzono otwartego ognia. 
Tego samego dnia, tuż przed północą 

zostaliśmy po raz kolejni zadyspono-

wani przez PSP, tym razem do wy-
padku drogowego na ulicy Błońskiej. 
Na miejscu okazało się, że auto oso-
bowe wypadło z drogi i uderzyło  
w słup oświetleniowy. Nikt nie zo-
stał poszkodowany. Zabezpieczyliśmy 
miejsce zdarzenia do czasu zabrania 
auta. Na miejscu obecna była Policja 
WRD Pruszków oraz Pogotowie 

Energetyczne Konstancin Jeziorna.

• 12.03.2018 r. Przed południem zosta-
liśmy zadysponowani do Żółwina, do 
palącej się hałdy odpadów zielonych. 
Na miejscu działała już jednostka PSP 
Pruszków. 

• 13.03.2018 r. W godzinach nocnych zo-
staliśmy zadysponowaniu do uprzątnięcia 
drogi, po kolizji trzech aut osobowych 
na drodze serwisowej na wysokości fir-
my SCANIA. Nasze działania polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz uprzątnięciu jezdni z plastików oraz 
szkieł, a także neutralizacji plamy ropopo-
chodnej. Na miejscu obecna była Policja 
WRD Pruszków.

• 19.03.2018 r. Udział zastępu w usunię-
ciu skutków wypadku samochodu cię-
żarowego, przewożącego odpady, który 
przewrócił się do rowu. Działania pole-
gały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz uprzątnięciu jezdni po wyciagnięciu 
samochodu z rowu. Na miejscu obecne 

dwa za-
stępy PSP 

Pruszków, OSP Młochów, Policja 
Nadarzyn oraz Pogotowie Ratunkowe. 

• 20.03.2018 r. W godzinach porannych 
zostaliśmy zadysponowani do zerwanego 
przewodu telekomunikacyjnego, który le-
żał na ulicy Grodziskiej w Starej Wsi. Nasze 
działania polegały na zwinięciu przewodu  
i zabezpieczeniu go na poboczu. 
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Tego samego dnia w godzinach wie-
czornych zostaliśmy zadysponowani do 
dachowania samochodu osobowego na 
modernizowanym odcinku trasy S8 na 
wysokości firmy VOLVO. Nasze dzia-
łania polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni. Na 
miejscu obecne były dwa zastępy PSP 
Pruszków, Policja WRD Pruszków oraz 
pogotowie Ratunkowe.
Podczas powrotu do jednostki zo-

staliśmy przekierowani na wiadukt  
w Paszkowie do kolizji trzech aut oso-
bowych. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
neutralizacji plamy ropopochodnej. Na 
miejscu obecna była PSP Pruszków 
oraz Policja WRD Pruszków.

• 23.03.2018 r. Wyjazd zastępu do pa-
lącego się samochodu dostawczego  
w Szamotach. Nasze działania polegały 
na ugaszeniu auta oraz sprawdzeniu, czy 
nikt w wyniku tego zdarzenia nie został 
poszkodowany. Na miejscu obecne były 
także: OSP Mroków, OSP Młochów 
oraz Policja Michałowice. 

• 25.03.2018 r. W godzinach popołu-
dniowych zostaliśmy zadysponowani 
do pożaru trawy przy ulicy Błońskiej. 
Spaleniu uległo około 100 metrów 
kwadratowych suchej trawy oraz za-
rośli. Na miejscu była obecna policja 
Michałowice.

• 29.03.2018 r. W godzinach nocnych 
zostaliśmy zadysponowaniu do sa-
mochodu ciężarowego, który wypadł  
z drogi i wjechał do rowu. Nasze działa-
nia polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz sprawdzeniu, czy bak 
samochodu nie uległ rozszczelnieniu. 
Na miejscu obecne były PSP Pruszków, 
OSP Młochów oraz Policja WRD 
Pruszków.

• 30.03.2018 r. Wyjazd zastępu do pa-
lącej się trawy przy ulicy Grodziskiej  
w Starej Wsi. Spaleniu uległo około 250 
metrów kwadratowych suchej trawy. 
Na miejscu obecna była również OSP 
Książenice. 

Krzysztof Hamernik 
Komendant OSP Nadarzyn

W zeszłym roku w Polsce doszło 
do prawie 126 tys. pożarów, spośród 
których aż 38 tys. stanowiły pożary 
traw. W większości spowodowane 
były świadomym działaniem 
człowieka – celowym podpalaniem łąk  
i nieużytków rolnych. Mimo, że od lat 
prowadzi się kampanie uświadamiające  
i przeciwdziałające temu zjawisku, ciągle 
jest ono praktykowane. Dlatego właśnie 
MSWiA wraz z Państwową Strażą 
Pożarną ponowili akcję „Stop pożarom 
traw”.

Wraz z nadejściem wiosny powróciła 
niebezpieczna „moda” na wypalanie 
traw. Wysuszona roślinność stanowi 
doskonałe podłoże palne, a ogień wy-
rządza wiele szkód. Wypalanie może 
się skończyć groźnym w skutkach po-
żarem, w wyniku którego ludzie mogą 
stracić nie tylko swój dorobek, ale tak-
że zdrowie i życie. Pożar palących się 
traw może osiągnąć prędkość ponad 20 
km/h. Dodatkowo w rozprzestrzenia-
niu się ognia pomaga wiatr. Pożar traw 
może się przenieść na pobliski las, który 
przestaje być naturalną barierą dla zanie-
czyszczeń. Wręcz przeciwnie spalony 
zatruwa okolicę toksycznym dymem  
i pyłami. Wypalanie to jedna z istotnych 
przyczyn zatruwania i tak już nadmier-
nie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące 
pożarów w skali kraju to dziesiątki ton 
tlenku węgla oraz innych niebezpiecz-
nych związków chemicznych. Towarzy-
szący im nierzadko gęsty dym ścielący 
się na drogach ogranicza widoczność, 
w wyniku czego, podobnie jak we mgle, 
dochodzi do wielu wypadków i kolizji. 

- Czas trwania akcji gaszenia pożaru 
trawy może wynosić nawet kilka go-
dzin. Kiedy strażacy są zadysponowani 
do akcji gaszenia traw, łąk i nieużytków,  
w tym samym czasie mogą być potrzeb-
ni w innym miejscu, np. do ratowania 
życia osób poszkodowanych w wypad-
ku drogowym czy innym tragicznym 
zdarzeniu – wyjaśnia Krzysztof  Hamer-
nik naczelnik SP Nadarzyn. - Zaangażo-
wanie w akcję gaszenia trawy powoduje 
znaczne wydłużenie czasu dojazdu do 
miejsca zdarzenia, a często o życiu czło-
wieka decydują sekundy.
W pierwszych dniach wiosny Ochotni-

cza Straż Pożarna z Nadarzyna wzywana 

była do pożarów traw: 25 marca przy ul. 
Błońskiej w Nadarzynie, 30 marca przy 
ul. Grodziskiej Starej Wsi, 5 kwietnia 
w miejscowości Krakowiany następ-
nie przy ulicy Grodziskiej w Starej Wsi,  
6 kwietnia w Krakowianach, 7 kwietnia 
w miejscowości Urzut, kilka godzin póź-
niej do Żółwina gdzie paliły się zarośla.
Ochotnicza Straż Pożarna z Młochowa 
gasiła trawy: 5 kwietnia w miejscowo-
ści Krakowiany, tego samego dnia kil-
ka godzin później kolejny pożar traw  
w miejscowości Krakowiany, 6 kwietnia 
ponownie Krakowiany, 7 kwietnia po-
żar nieużytków w miejscowości Urzut  
ul. Krańcowa, 9 kwietnia kolejne wezwa-
nie do płonących traw w Krakowianach.

Spalanie jest najgorszym sposobem 
przygotowania łąki do wegetacji. Cenne 
rośliny są wypalane, a najszybciej odra-
stają chwasty. Wypalona ziemia jest wyja-
łowiona. Zostaje wstrzymany pożytecz-
ny naturalny rozkład resztek roślinnych, 
dodatkowo zahamowana zostaje asymi-
lacja azotu z powietrza. Każdorazowo 
pożar nieużytków stanowi ekologiczną 
katastrofę dla roślin, owadów i małych 
zwierząt. Wyjaławia ziemię i zanieczysz-
cza powietrze. Śmierć w płomieniach 
czyha na ptaki. Niszczone są miejsca 
lęgowe wielu ich gatunków gnieżdżą-
cych się na ziemi lub w strefie krzewów. 
Palą się również gniazda już zasiedlone,  
a zatem z jajeczkami lub pisklętami. 
Dym uniemożliwia pszczołom, trzmie-
lom oblatywanie łąk. Owady te giną  
w płomieniach, co powoduje zmniej-
szenie liczby zapylonych roślin,  

STOP WYPALANIU TRAW
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a w konsekwencji obniżenie plonów. Po-
żary zagrażają zwierzętom domowym, 
które przypadkowo znajdą się w ich za-
sięgu, tracą orientację w dymie, ulegają 
zaczadzeniu. W płomieniach lub na sku-
tek podwyższonej temperatury umiera 
wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: 
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki 
(krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne 
drobne gryzonie). Giną także mrówki, 
a jedna ich kolonia może zniszczyć do 
4 milionów szkodliwych owadów rocz-
nie. Dodatkowo mrówki zjadając resztki 
roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład 
masy organicznej oraz wzbogacają war-
stwę próchnicy, przewietrzają glebę. Po-
dobnymi sprzymierzeńcami w walce 
ze szkodnikami są biedronki, zjada-
jące mszyce. Ogień uśmierca wiele 
pożytecznych zwierząt bezkręgo-
wych, m.in. dżdżownice (które mają 
pozytywny wpływ na strukturę gleby 
i jej właściwości), pająki, wije, owady 
(drapieżne i pasożytnicze).

- Zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porzadku w Gminie 
Nadarzyn prowadzona jest selektywna 
zbiórka odpadów, mieszkańcy są 
zobowiązani przestrzegać zapisów 
w nim zawartych. Przypominamy, 
że wypalanie odpadów, w tym 
też pozostałości roślinnych jest 
zabronione, a naruszenie tych 
zasad grozi sankcjami karnymi, 
które zostały określone w Kodeksie 
Wykroczeń i w Kodeksie Karnym. 
Sprawcy muszą liczyć się z grzywną 
do 5 tys złotych, a w przypadkach 
kiedy zagrożone jest mienie lub życie 
z karą pozbawienia wolności od roku 
do lat 10 – przestrzega komendant 
Straży Gminnej w Nadarzynie Adam 
Piskorz. 

Rolnik wypalający trawy na swoim 
polu może dodatkowo stracić 
dopłaty bezpośrednie. Jeśli robi 
to celowo, całkowita kwota dopłat 
może zostać obniżona o 20 proc.  
W przypadku stwierdzenia 
uporczywego wypalania, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa może pozbawić rolnika 
nawet całości kwoty, przyznanej na 
rok.

red.

Sezon motocyklowy rozpoczęty
Policja apeluje o rozwagę

Rozpoczął się już sezon motocyklowy. 
Wraz z poprawą pogody na drogi wyjechało 
już wielu miłośników jazdy motocyklem 
i motorowerem. Jak wskazują policyjne 
statystyki, ta pasja nie zawsze łączy się  
z bezpieczeństwem na drodze. Wystarczy 
jedna chwila nieuwagi, a motocyklista 
może zginąć na miejscu lub zostać kaleką 
do końca życia! Pruszkowscy policjanci 
apelują do motocyklistów oraz do innych 
użytkowników dróg, o zachowanie rozwagi  
i ostrożności.

Z policyjnych obserwacji wynika, że wina za wypadki drogowe z udziałem 
motocyklistów leży po obu stronach uczestników ruchu drogowego – zarówno 
po stronie kierowców motocykli, jak i kierujących samochodami. Różnica 
jednak polega na tym, że w przypadku nawet najdrobniejszej kolizji tych dwóch 
pojazdów, to motocyklista ma mniejsze szanse na przeżycie albo wyjście z tego 
bez obrażeń. W chwili wypadku drogowego motocyklista doznaje poważnych 
urazów, chroniony jest właściwie tylko przez kask. Kierowcę samochodu chroni 
karoseria, pasy bezpieczeństwa, poduszka powietrzna. Kierowca motocykla za 
kierownicą powinien czuć się dobrze i pewnie, szanować innych użytkowników 
dróg oraz znać i przestrzegać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa. Jak zawsze 
apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę i przestrzeganie przepisów. 
Każdy uczestnik ruchu drogowego musi mieć na względzie bezpieczeństwo 
swoje i innych.

W bezpiecznym podróżowaniu motocyklem może pomóc stosowanie się 
do kilku podstawowych rad: 

1 Bezpieczna jazda na motocyklu oznacza, że to kierowca panuje zawsze nad 
pojazdem – nigdy odwrotnie.
2. Nie popisuj się ryzykowną jazdą przed kolegami – to może kosztować życie 
albo zdrowie ciebie lub inną osobę!
3. Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków może być przyczyną śmierci! 
Zrezygnuj z nich, jeśli nie chcesz, by ktoś postawił ci przydrożny krzyż.
4. Motocyklista nigdy nie powinien „wciskać się” pomiędzy jadące pojazdy. 

Fot. arch.OSP Młochów
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Informacja o ofercie 
Punku Konsultacyjnego przy GKRPA 
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn    

Informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 
(wejście od strony Ronda Armii Krajowej) dyżuruje:
Psycholog - w środy w godz. 17.00 - 19.00 i piątki 

w godz. 10.00 - 13.00 
- zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729 82 74.

Terapeuta uzależnień / spec. ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie/ mediator - piątki w godz. 16.30 - 19.00 

- zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20 

lub (22) 729 81 85 w. 181.
Psychiatra - 1 x w miesiącu (środa w godz. 17.00 - 19.00) 

- zapisy w GOPS codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. (22) 739 73 20.
Prawnik – 2 x w miesiącu (wtorki w godz.15.00-17.00) 

- zapisy w GOPS codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania 

tel. (22) 739 73 20.
Konsultacje udzielane są bezpłatnie.

Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Kiedyś ktoś go nie zauważy. 
5. Zawsze wyraźnie sygnalizuj 
wykonywanie manewrów.
6.Niespodziewane zbaczanie z toru 
jazdy grozi najechaniem przez inny 
pojazd.
7. Jeśli czujesz gniew, frustrację lub 
agresję – nie siadaj za kierownicą!
8. Od momentu, gdy wsiadasz na 
motocykl, koncentruj się wyłącznie na 
bezpiecznej jeździe.
9. Kask ochronny, ochraniacze, 
odpowiednie buty i rękawice – 
zwiększą twoje bezpieczeństwo.

info: mat. Komenda Stołeczna Policji/kk

Podsumowanie działań Policji

Podobnie, jak w minionym roku, 
pruszkowscy policjanci dbali o bez-
pieczeństwo na drogach podczas 
świątecznego weekendu. Okres wiel-
kanocny to czas wzmożonego ruchu 
pojazdów i pieszych. Dla funkcjona-
riuszy był to czas wytężonej pracy. 
Od piątku do poniedziałku odno-
towali 13 kolizji. Zatrzymano 2 nie-
trzeźwych kierowców.

Ze wstępnych danych policji wyni-
ka, że w marcu tego roku doszło do 
1942 wypadków, w których zginęło 
167 osób, a 2329 zostało rannych. 
Policja odnotowała 34758 kolizji.

Przed nami „długie” majowe week-
endy. Czas wyjazdów i wmożonego 
ruchu na drogach w tym motocykli-
stów i rowerzystów. Bądźmy dla sie-
bie wyrozumiali i zachowajmy zwięk-
szoną ostrożność. Pamiętajmy o zdję-
ciu nogi z gazu. 

Słoneczne, ciepłe dni zachęcają do 
odpoczynku na świeżym powietrzu  
w tym nad wodą. Tylko w kwietniu 
tego roku w całym kraju utonęło 21 
osób. 

red.

PODZIĘKOWANIE dla

 Firmy 3 M Poland Sp. z o.o.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
składa serdeczne podziękowania za współpracę, 

bezinteresowną pomoc oraz niezwykłą wrażliwość 
na potrzeby innych, poprzez przekazanie art. spożywczych, 

słodyczy i środków czystości na świąteczne paczki 
wielkanocne dla rodzin objętych pomocą GOPS 

z terenu Gminy Nadarzyn.
Z wyrazami szacunku dla Darczyńców
Grażyna Witkowska – Kierownik GOPS
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Caritas przy Parafii 

św. Klemensa 

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii...

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00 oraz 

czwartki 15.00 – 17.00
Stefania Łęcka Przewodnicząca Parafialnego Caritas  

Tel. 728 947 323

Pani 
Ewie Kościelnickiej

Sołtys Szamot
szczere wyrazy ubolewania i współczucia z powodu śmierci 

MAMY
składają Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi

Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikami UG 

Naszej Drogiej Danusi Piotrowskiej 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

i kierujemy słowa otuchy w trudnych chwilach po stracie 

MAMY
Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej w Młochowie

Z radością informujemy, że  
w marcu 2018 r. Sakrament 
Chrztu przyjęli: Jan Górski, Sara 
Łyżwa, Stanisław Domański 

Z przykrością informujemy, 
że w marcu  2018 r. odeszli  
z naszej Parafii: śp. Jacek 
Kwapisz, śp. Henryk Sztyk,  
śp. Wojciech Gałaj, śp. Eleonora 
Wąsiewicz, śp. Barbara Pacholak,  

Pamiętajmy w modlitwach 
o zmarłych z naszych rodzin.

Kancelaria Parafialna 
czynna: 

poniedziałek – piątek
rano 8.00 – 9.00, 

po południu 16.30 – 17.30, 
sobota 8.00 – 9.00 
tel. 22 739 76 20
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Celem spotkań wójta Dariusza Zwo-
lińskiego w sołectwach było omówienie 
kluczowych dla mieszkańców tematów. 
Pierwsze zebranie z mieszkańcami Starej 
Wsi odbyło się w budynku Urzędu Gmi-
ny. Następne w Rozalinie, trzecie dla so-
łectw Urzut i Kostowiec w Urzucie. Naj-
wyraźniej był to strzał w dziesiątkę, gdyż 
spotkania cieszyły się dużą frekwencją, 
a omawianych spraw było bardzo wiele.

Stara Wieś
W poniedziałek 9 kwietnia w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Nada-
rzyn z wójtem Dariuszem Zwolińskim 
spotkali się mieszkańcy sołectwa Stara 
Wieś. Było to pierwsze z cyklu spotkań. 
Sala wypełniona była po brzegi. Roz-
mowy trwały blisko trzy godziny.

Najistotniejszym poruszanym pro-
blemem były drogi. Dlatego w najbliż-
szym czasie zaplanowano utwardzenie 
destruktem ulic: Borsuczej, Złotego 
Runa, Brackiej, Rumiankowej, Sygie-
tyńskich i Tymiankowej. Z kolei tłu-
czeń pojawi się na ulicach: Pięknej, 
Pieczarkowej, Gruszy, Miłej, Bajkowej 
(koniec). Drogi gruntowe będą profilo-
wane w miarę potrzeb.

W 2018 roku rozpoczną się starania  
o realizację kolejnego odcinka kanaliza-
cji w Starej Wsi (Jemiołowa - Głogowa). 
Realizacja tego zadania przewidziana jest 
na lata 2018-2019. W przypadku braku 
dofinansowania z funduszy europejskich, 
Gmina będzie starała się pozyskać środ-
ki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wraz 
z projektantem zostanie przeprowadzona 
analiza możliwości technicznych realizacji 
kolejnego odcinka kanalizacji.

Następnym istotnym działaniem pla-
nowanym w bieżącym roku jest wy-
konanie koncepcji zagospodarowania 
terenu działki nr ew. 88 w Starej Wsi. 
Planujemy również naprawę pasa dro-
gowego ul. Tarniny (mostek).

Istotnym problemem, o którym mówi 
się od dawna jest kwestia przekracza-
nia przez kierowców prędkości na  
ul. Grodziskiej w Starej Wsi. W tej spra-
wie Gmina będzie wnioskowała do Sta-
rostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz 
policji o kontrolę prędkości oraz zamon-
towanie progów zwalniających.

Mieszkańcy zgłaszali również potrze-
bę monitorowania tonażu dróg gmin-
nych. Zajmie się tym Straż Gminna.

W 2019 roku zaplanowano wpisa-
nie do budżetu wykonanie oświetlenia 
ulic: Bajkowej, Baśniowej i Calinecz-
ki. Kolejną ważną inwestycją będzie 
II etap budowy ścieżek rowerowych, 
który obejmie m.in. ul. Grodziską,  

ul. Jemiołową, ul. Głogową, ul. Tarni-
ny, ul. Brwinowską oraz ul. Poziom-
kową.

Na rok 2019 Gmina planuje dalsze 
utwardzanie dróg zgodnie z potrzeba-
mi mieszkańców.

Lista uwzględnionych zadań jest dłu-
ga i obejmuje również m.in. opraco-
wanie kompleksowego projektu me-
lioracji, w tym sołectwa Starej Wsi.

Rozalin
We wtorek 17 kwietnia wójt Dariusz 

Zwoliński spotkał się z mieszkańcami 
Rozalina. W spotkaniu wzięło udział 
ponad 50 osób. Wśród najistotniej-
szych problemów męczących lokalną 
społeczność były drogi. Konieczna 
jest naprawa w technologii destruktu 
asfaltowego ulic: Rukoli, Przyjaznej, 
Dobrej, Jagodowej, bocznej od Pałaco-
wej i bocznej od Młochowskiej. Gmina 
Nadarzyn złoży wniosek do Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie w sprawie 
naprawy nakładki ul. Młochowskiej. 
Remonty cząstkowe obejmą również 
ul. Pałacową i ul. Grzybową, na któ-
rych występują liczne ubytki. Z kolei 
nawierzchnia ul. Kolorowej zostanie 
utrwalona emulsją. 

Pobocze przy ul. Winogronowej 
zostanie uporządkowane, rozważony 
zostanie montaż znaków poprawia-
jących bezpieczeństwo mieszkańców. 
Podczas prac kanalizacyjnych na  
ul. Rukoli powstał... mały bałagan, 
który zostanie uporządkowany przez 
firmę realizującą to zadanie. Pojawią 
się również tabliczki z nazwami ulic, 
w pierwszej kolejności tam, gdzie ich 
dotychczas nie było. Następnie w mia-
rę możliwości finansowych Gmina 
Nadarzyn podejmie się wymiany po-
zostałych. W kwestii ścieżek rowero-
wych pojawił się problem utrzymania 
porządku w obrębie prowadzonych 
prac. Gmina Nadarzyn podejmie te-
mat z Wykonawcą, aby ten dopro-
wadził teren do porządku. Termin 
odbioru ścieżek przewidziano do 30 
czerwca 2018 roku. Do tego czasu 
Wykonawca zobowiązany jest zreali-
zować wszystkie prace zgodnie z pro-
jektem oraz uporządkować teren po 
zakończeniu robót.

Do 30 czerwca br. roku pojawią się 
lampy na ul. Kolorowej. Gmina Nada-
rzyn rozważy również w tym roku wy-
konanie oświetlenia na ul. Rzewuskiej. 
W kolejnym roku budżetowym ul. Wi-
nogronowej i ul. Kawalerskiej.

Do końca kwietnia projektant ma 
uaktualnić kosztorys zaprojektowa-
nego odcinka kanalizacji. Wtedy pod-

Wójt stawia na dialog
jęta zostanie decyzja, który fragment 
Rozalina będzie realizowany w 2018 
roku. W kwestii realizacji wodociągu  
w ul. Migdałowej trwają rozmowy  
z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Nadarzyn.

Poruszono również kwestie odwod-
nienia. Gmina Nadarzyn podejmie roz-
mowy z Żabią Wolą oraz Wykonawcą 
S8 w sprawie udrożnienia rowu na gra-
nicy gmin. Zajmie się również kwestią 
odwodnienia ul. Młochowskiej w obrę-
bie budowanej ścieżki rowerowej.

Urzut i Kostowiec
W środę 18 kwietnia o swoich bolącz-

kach opowiedzieli wójtowi mieszkańcy 
sołectw Urzut i Kostowiec. Główny-
mi tematami rozmów były kanaliza-
cja, drogi, melioracja oraz oświetlenie 
uliczne. Mieszkańcy zgłosili potrzebę 
ustawienia garbów zwalniających na 
ulicy Promyka. Interesował ich II etap 
budowy ścieżek rowerowych na od-
cinku, który będzie przebiegał przez 
Urzut. Omówiona została między in-
nymi kwestia chodnika na ul. Przemy-
słowej, kwestia wykonania podjazdu 
do świetlicy, wykończenie  prac związa-
nych z serwisówkami przebiegającymi 
przez sołectwo. Mieszkańcy poruszyli 
także kwestię usunięcia wiatrołomów 
- drzew, które ucierpiały w trakcie 
burz. Jest to o tyle trudna kwestia, że 
drzewa te znajdują się na prywatnych 
posesjach, w niektórych przypad-
kach osób, które tam nie zamieszkują.  
W porozumieniu z referatem Rolnic-
twa i Sołtysem Gmina postara się do 
tych mieszkańców dotrzeć.

- W tym miejscu chciałbym podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy wzięli udział w zebraniach wiej-
skich. To dla mnie niezwykle ważne, 
że mogłem się z Państwem spotkać 
i porozmawiać – podsumowuje do-
tychczasowe spotkania wójt Dariusz 
Zwoliński. – Cieszę się, że mieszkańcy 
mieli konkretne pytania, a rozmowa  
z nimi przebiegała w atmosferze wza-
jemnego zrozumienia. Potrzeby wia-
domo są duże, natomiast możliwości 
są takie jaki są. To, że mieszkańcy 
potrafią podejść do tego ze zrozumie-
niem, że nie wszystko da się zrobić na 
już jest bardzo ważne, a zarazem mo-
bilizujące do skuteczniejszej, spraw-
niejszej pracy. Gmina Nadarzyn cały 
czas rozwija się, dlatego chcę wsłuchi-
wać się w głos mieszkańców, aby do-
kładnie zadbać o każdy element.

Na kolejne spotkanie wójta zaprosili 
Radny i Sołtys Wolicy.

red.



2 (227) kwiecień 2018 27

Wiadomości Nadarzyńskie



Wiadomości Nadarzyńskie

2 (227) kwiecień 201828

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. 
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem 

Rainbow. Tel. 502 337 965

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej  
Tel. 505 367 915

Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

 Szkoła Podstawowa w Nadarzynie poszukuje 
nauczycieli: j. polskiego, chemii, historii, 

wiedzy o społeczeństwie. 
Informacje Tel. 22 729 81 66

Poszukuje Pani do pomocy w prowadzeniu domu w 
Strzeniówce do dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po kilka 

godzin. Dni i godziny do uzgodnienia. 
Tel. 511 069 550

Do wynajecia dźwig koszowy, Tel. 514 175 350

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wydawcy od najbliższego numeru ogłoszenia drobne mogą mieć maksymalną 
liczbę znaków 360. W przypadku przekroczenia liczby znaków redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany

Redakcja
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Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew, 
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wer-
tykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie 

ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe. 

Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: 
pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.

Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

  Ewa Marjańska  - Dyrektor Biblioteki 

PRZEWODNIKI
Przed nami „długie majowe week-

endy”, wakacje! Polecamy prze-
wodniki i informatory turystyczne, 
które pozwolą samodzielnie zapla-
nować wakacyjne podróże. Mamy 
w zbiorach wiele ciekawych publi-
kacji związanych z poznawaniem 
Polski i Świata.iast kupować 
– wypożyczajcie!

POLONA I ACADEMICA 
– BEZPŁATNE BIBLIOTEKI CYFROWE

Przeszło dwa miliony książek, czasopism, rycin, map, fotografii oraz innych 
dokumentów dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodo-
wej POLONA. Nowa wersja serwisu POLONA posiada takie funkcje jak panel 
prasy, pozwalający przeglądać gazety według kalendarza, a także panel instytucji, 
w którym instytucje kultury mogą prezentować swoje zasoby online.

Z kolei cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA jest narzędziem pozwalającym 
na udostępnianie w bibliotekach na terenie całego kraju kilkuset tysięcy publi-
kacji naukowych. Dzięki niej użytkownicy bibliotek mają możliwość natychmia-
stowego dostępu do współczesnych publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy,  
z poszanowaniem zapisów prawa autorskiego.

Zapraszamy do korzystania z tych zasobów!

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTAMI!
Dla Państwa wygody oraz w odpowiedzi na liczne sugestie, w placówkach 
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn, uruchomiliśmy terminale płatnicze.  

Przyjmujemy wszelkie płatności: zarówno za usługi reprograficzne (kserokopie, 
wydruki, skany) jak i opłaty za wydanie duplikatu kart bibliotecznych,

 czy kary za nieterminowe zwroty książek i płyt. 
Terminale otrzymaliśmy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. 

W związku z tym aktualnie nie ponosimy kosztów związanych z ich instalacją 
oraz prowizją za transakcje. Jesteśmy pierwszą biblioteką w okolicy, która 

akceptuje płatności kartami. Mamy nadzieję, że ułatwi to korzystanie
 z naszej oferty, zwiększy dostępność usług oraz usprawni obsługę.

Propozycje

 ULATOWSKA M., SKOWROŃSKI J.: 
Kartka ze szwajcarskim adresem
Historia, która nie miała prawa się 

wydarzyć, i pewnie tak by się stało, 
gdyby nie fakt, iż jest prawdziwa. Czy 
warto przechowywać stare świstki? 
Szczególnie te z tajemniczym szwaj-
carskim adresem? Maria i Czesław, 
babcia i dziadek autorki, główni bo-
haterowie „Historii spisanej atra-
mentem”, próbują ułożyć sobie życie  
w Kostromie, a tymczasem świat 
ogarniają niepokoje, które burzą 
ustabilizowane życie obojga. Matylda  
i Janusz ruszają tropem sekretnej ko-
respondencji Marii sprzed lat. 
MARININA A.: Sztuka śmierci
W teatrze „Nowa Moskwa” dochodzi 

do tajemniczego przestępstwa - na-
padu na L.A. Bogomolova, reżysera  
i dyrektora teatru. Śledztwo prowadzą 
Anastazja Kamieńska i jej młody kole-
ga z Pietrowki, detektyw Anton Staszis. 
Rozpoczęte dochodzenie pokieruje ich 
do zaskakujących rezultatów. Mogło-
by się wydawać, że wszystko kręci się 
wokół teatru, ale jedno małe, z pozo-
ru nieistotne wydarzenie zakorzenione  
w przeszłości, zbiera śmiertelny plon. 

WOLFF M.: Ogień 
i furia : Biały Dom 

Trumpa
Najbardziej sen-

sacyjna premiera 
2018 roku! Biały 
Dom robił wszyst-
ko, by nie dopuścić 
do ukazania się tej 
książki… Nigdy 

przedtem prezydentura tak bardzo nie 
podzieliła narodu amerykańskiego. Zna-
komicie zrelacjonowana i zdumiewająco 
świeża, książka Michaela Wolffa pokazu-
je nam sensacyjne kulisy prezydentury 
Donalda Trumpa.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

oraz NOK

Zapraszają na przedstawienie
BOŻE MÓJ! 

(Oj Elohim!) 

26 maja (sobota) godzina 19.00 
Autor: Anat Gov; przekład:  Agnieszka Olek; adaptacja, reżyseria i opracowanie 
muzyczne: Marek Pasieczny ; scenografia: Joanna Macha, Marcelina Początek-
Kunikowska; kostiumy: Agnieszka Werner-Szyrle; zdjęcia: Rafał Latoszek; 
występują: Dorota Landowska, Andrzej Mastalerz
Sesja terapeutyczna, w której pacjentem jest sam Bóg, to coś niecodziennego. Pan 
B. pojawia się nagle w gabinecie lekarki – samotnej matki autystycznego chłopca, 
prosząc o pomoc. Kto jednak w rzeczywistości tej pomocy potrzebuje, kto jest 
pacjentem a kto lekarzem, kto komu pomaga? Nie wydaje się to takie oczywiste, 
nie dajmy się zwieść pozorom.
Role nieustanie się zmieniają, bohaterowie grają przed sobą, żartują, próbują 
ukryć prawdziwe uczucia, prowokują się wzajemnie, nawet ranią. Wszystko po 
to, by w końcu z akceptacją przyjąć to, co niesie im życie, by zrozumieć, co tak 
naprawdę jest ważne. Czy jest to miłość, wiara, otwarcie na innych, czy też jeszcze 
coś innego? Każdy z widzów sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Sztuka Anat 
Gov nie daje prostych i gotowych rozwiązań, ale z pewnością daje nadzieję i nie 
pozostawia obojętnym. Ascetyczna, prosta scenografia, ekspresyjna muzyka, gra 
świateł tworzą doskonale skomponowaną całość – świat, który wciąga widzów od 
pierwszej chwili.
Anat Gov z delikatnością  i wyczuciem zadaje widzom trudne pytania, 
w lekki i inteligentny sposób porusza poważne tematy, zapraszając na 
sesję terapeutyczną.  Takiej sesji nie można pominąć, zwłaszcza kiedy 
grają tak znakomici aktorzy, jak Dorota Landowska i Andrzej Mastalerz. 
Zobaczymy ich w różnych i zaskakujących wzajemnych relacjach. Lekarka  
i pacjent, matka i syn, kobieta i mężczyzna – to niektóre z nich… złożone, 
zmienne, czasami przeczące sobie, ale prawdziwe, tak jak samo życie.  

Bilety w cenie 30 zł. (karta mieszkańca) i 35 zł. normalny w sprzedaży

 od 7 maja, w kasie NOK od godz. 12:00, w dniu spektaklu sprzedaż od 

godz.18:00 rezerwacja internetowa na stronie ww.nok.pl od 7 maja od 

godz. 12:00 do 23 maja.

Sołtys, Rada 
Sołecka Wolicy, 

Przedszkole 
Publiczne oraz 

NOK zapraszają na 

PIKNIK z okazji 
DNIA DZIECKA  

25 maja 2018 r. 

w godz. 15.00 – 19.00
(Wolica ul. Przedszkolna 2)

W programie:
Atrakcje dla dzieci 
Orient Expressem przez Azję i Afrykę w go-
dzinach 15.00 – 17.00: 
- pokaz gry na bębnach, 
- budowa chińskich smoków wraz 
- kącik łamigłówek - sudoku, zagadki,
- poznajemy hieroglify,
- wyścigi wielbłądów na pustyni,
- malowanie piaskiem i konkurs na najlep-
szą pracę.
Poza tym: 
- pokaz gigantycznych baniek.
- warsztaty lizaków, 
- konkurs kulinarny,
- ognisko i kiełbaski,
- ZUMBA dla dzieci i dorosłych ,
- DMUCHAŃCE .
Z salonem Secret Of Beauty Sylwii Ko-
walczyk z Wolicy będzie można wykonać 
bezpłatnie komputerowe badanie skóry.
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NADARZYŃSKI 

OŚRODEK KULTURY

 organizuje wycieczkę 

do Piotrkowa
Trybunalskiego
miasta z 800-letnią tradycją

19 maja 2018 r.
W programie:
7.30 – wyjazd spod NOK
- Manufaktura Marcepanu
- zwiedzanie m.in. Starego 
Miasta, 
Rynku Trybunalskiego
- Trakt Luterański/Rosyjski/
Żydowski
- czas wolny (obiad we własnym 
zakresie)
- Muzeum Piwowarstwa
- powrót do Nadarzyna ok. 19.00.

KOSZT WYCIECZKI: 90 ZŁ. 
Zapewniamy: autokar, bilety 
wstępu, przewodnika. Zapisy 

i wpłaty w siedzibie NOK, 
Pl. Poniatowskiego 42, 

do 8 maja 2018 r.

Zatracając się w tańcu...
20 maja o godz. 17 po raz kolejny w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury królował będzie taniec.

Czeka nas bowiem kolejna odsłona dorocznych pokazów „Zatracając się w tańcu”. Będziemy mieli 
przyjemność podziwiać całoroczną pracę dzieci i młodzieży trenujących pod okiem Pauliny Piśkiewicz. 

Każdy będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności, zarówno Ci początkujący, jak  
i solówki/duety nagradzane na ogólnopolskich turniejach tańca. Będziemy mieli także przyjemność 
obejrzeć konkursowe występy naszych formacji. Gościem specjalnym będzie Małgorzata Wrzeszcz. 
Obsypywana nagrodami podczas Mistrzostw Polski jazz i modern. Tancerka czołowej grupy Reliese, 
wielokrotnych mistrzów Polski jazz i modern. Półfinalistka programu „Super dzieciak”. Uczestniczka 

programu treningowego SEEDS w Londynie, prowadzonego przez jednego z czołowych europejskich 
choreografów Lukasa McFarlane’a. 

ZAPRASZAMY

OTWARTE DRZWI 
w świetlicy w Parolach

Otwarte drzwi to cykl weekendowych spotkań warsztatowych 
skierowany do osób, które w tygodniu nie mogą skorzystać z oferty 
świetlicy. Cykl rozpoczynają warsztaty ceramiczne. Zapraszamy do 
świetlicy na godzinę 11.00 w dniu 28 kwietnia (sobota). Spotkanie 
prowadzi artysta - ceramik: Katarzyna Przywecka.  Jeśli pogoda 
dopisze warsztaty odbędą się w plenerze. Wstęp wolny. Liczba miejsc 
ograniczona.
Tworzymy historię wsi Parole.
Jeśli masz wiedzę na temat wydarzeń z przeszłości wsi Parole, chcesz 

podzielić się tą wiedzą z innymi, chcesz przyczynić się do utrwalenia 
tej wiedzy w formie wywiadu lub chcesz posłuchać co do powiedzenia 
mają inni to spotkanie jest właśnie dla Ciebie. 

Zapraszamy w dniu 26.04.2018 r. na godzinę 18.00 
na spotkanie poświęcone historii Parol. 

Spotkanie prowadzi  Sławomir Majewski. Wstęp wolny. 
To pierwsze spotkanie z tego cyklu. 

Wkrótce zaprosimy Państwa na kolejne.

Majewska Monika 
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

W świetlicach NOK...



2 (227) kwiecień 2018 33

Wiadomości Nadarzyńskie

SPOTKANIE 
WIELKANOCNE

24.03.2018 r. w świetlicy NOK  
w Wolicy odbyło się kolejne już 
spotkanie „Jajeczko wielkanocne”. 
Współorganizatorami imprezy byli:  
przedszkole, rodzice i dzieci korzysta-
jące z oferty świetlicy. Na stołach na-
krytych białymi obrusami i udekorowa-
nych świątecznymi stroikami, pracami 
dzieci, kwiatami i gałązkami bukszpanu 
znalazły się potrawy z jajkiem w roli 
głównej, napoje, ciasta oraz babka wiel-
kanocna. 

Spotkanie było okazją do rozstrzy-
gnięcia konkursu kulinarnego ”JAJKO 
NA STO SPOSOBÓW” skierowa-
nego do mieszkańców Wolicy. Celem 
konkursu była prezentacja różnorod-
nych (tradycyjnych i współczesnych) 
przepisów na dania z jajkiem, aktywiza-
cja mieszkańców miejscowości, integra-
cja środowiskowa i międzypokolenio-
wa. Do konkursu zgłosiło się siedmiu 
uczestników ze swoimi ulubionymi 
potrawami, które później wspólnie de-
gustowaliśmy. Jury w składzie p. Aneta 
Borys - dyrektor przedszkola w Wolicy, 
Katarzyna Akram - instruktor NOK 
oraz Klaudia Rowińska – wieloletni 
przyjaciel świetlicy, oceniało potrawy. 
Serdecznie im za to dziękuję. Biorąc 
pod uwagę kryteria takie jak: wygląd, 
dekoracja, smak, zapach, konsystencja 
oraz pomysłowość/oryginalność przy-
znało: pierwsze miejsce p. Magdalenie 
Suskiej - jajka w mundurku na krabo-
wej sałatce i jajko pieczone w awokado  
z boczkiem i szczypiorkiem, drugie miej-
sce p. Aleksandrze Przepiórkowskiej 
- bezowe marzenie, trzecie miejsce  
p. Agnieszce Pawelczuk - jajka fasze-
rowane brokułami, czwarte miejsce  
p. Monice Kucińskiej - pasztet z jajka z so-
sem chrzanowo – jajecznym. Pozostałe 
potrawy to: jajka faszerowane suszony-
mi pomidorami i fetą - p. Małgorzaty 
Szymczak, beza - p. Małgorzaty 
Przepiórkowskiej, sałatka jajeczna  
z kukurydzą i tuńczykiem - świetlicy  
w Wolicy.

Podczas gdy jury obradowało pozo-
stali uczestnicy spotkania wzięli udział 
w warsztatach. Do dyspozycji mieli ga-
łązki bukszpanu, wierzbowe kotki, ko-
lorowe  trawy i kłosy zbóż, kwiaty z bi-

buły, wstążki, dużo pomysłów i zabawy. 
Zrobili z tego piękne, kolorowe palmy.

Wszyscy uczestnicy konkursu kulinar-
nego otrzymali nagrody i oklaski, a ze-
brani mieszkańcy upominki - kolorowe 
pisanki wykonane przez dzieci i mło-
dzież. Wraz z Sołtysem Stanisławem 
Żukowskim złożyliśmy świąteczne ży-
czenia i po podzieleniu się jajkiem roz-
poczęliśmy wspólną degustację potraw. 
Był to czas na rozmowy, dzielenie się 
wiadomościami dotyczącymi tradycji 
wielkanocnych i różnych ciekawych hi-
storii z nimi związanych. 

Popołudnie upłynęło w bardzo miłej 
i rodzinnej atmosferze. Serdecznie dzię-
kuję P. Dyrektor Przedszkola, Młodzieży 
i Rodzicom za pomoc  w przygotowaniu 
spotkania oraz wszystkim Mieszkańcom 
za przybycie i liczne wzięcie udziału  
w konkursie kulinarnym. Przepisy będą 
umieszczone na stronie www.nok.pl  
w zakładce świetlicy.

Barbara Skrobisz. 
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

świetlica w Wolicy

świetlica w Urzucie

Taki był marzec w świetlicy 
NOK w Urzucie 

Dzień Kobiet
 

8 marca... data, którą zna każdy.  
W ten wyjątkowy dzień, a w zasadzie 
wieczór w naszej świetlicy odbyło się 
spotkanie, tylko dla kobiet! Była ko-
lacja, złożona z przepysznych potraw, 
przygotowanych i przyniesionych 
przez Panie. Były także kobiece atrak-
cje, które przygotowały mieszkankom 
Urzuta – mieszkanki Urzuta. Pokaz 
makijażu, porady i lekcje dobrego ma-
kijażu to zasługa P. Pauliny Skura, SPA 
dla dłoni przygotowała P. Katarzyna 
Poziarska, zaś pokaz manicure to spe-
cjalność P. Doroty Marchwickiej. Nie 
zabrakło pięknych zdjęć wykonanych 
przez P. Annę Rutkowską. Wieczór 
niezwykle miły, poświęcony kobiecym 
sprawom i kobiecym rozmowom, coś, 
co jak stwierdziły przybyłe do świe-
tlicy Panie, czego im było trzeba, a to 
cieszy najbardziej.

Bardzo dziękuję za przybycie i tak 
jak rozmawiałyśmy, raz do roku to 
za mało, więc niebawem znajdziemy 
okazję do następnego spotkania.

Teatr Wariacja
18 marca w ramach obchodów 

100 - lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w naszej świetlicy 
wystąpił Teatr Wariacja ze spekta-
klem „O Ziuku Piłsudskim, czy-
li odzyskana wolność”. Tematyka 
trochę trudna i nie do końca rozu-
miana przez najmłodszych widzów, 
dla starszych zaś historia przedsta-
wiona w bardzo ciekawy niesztam-
powy i na pewno nienudny sposób. 
Publiczność tego niedzielnego po-
południa także nam dopisała.

Rodzinne 
witanie wiosny

Mimo zimowej aury za oknem, 
jaka towarzyszyła nam w końcowych 
dniach marca, mieliśmy nadzieję, że 
uda nam się jednak przywitać wiosnę... 

I udało się, 24 marca w sobotnie 
popołudnie, zaświeciło nam pięk-
ne słońce!!! Była to idealna pogoda, 
aby udać się na II Wiosenną Paradę 
ulicami Urzuta i wręczać wykonane 
wcześniej kwiaty napotkanym miesz-
kańcom. Po spacerze wróciliśmy pod 
świetlicę gdzie paliło się ognisko, by 
upiec pyszne kiełbaski. Najedzeni 
byliśmy gotowi na zabawę. Była 
zabawa terenowa, gra w dwa ognie 
oraz malowanie kredą.

Dziękuję p. Dariuszowi Skura za 
drewno na ognisko.

Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie 
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Bardzo dziękuję 

Pani Renacie Janczarskiej, 
za poświęcony czas, 
cierpliwość, wiedzę  

i całą masę świetnych 
przepisów na  maseczki, 

peelingi, relaks, w ramach 
prowadzonych od wielu lat 
spotkań „Domowego SPA”. 

Monika Majewska instruktor świetlicy  
NOK w Parolach

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

KREATYWNE WAKACJE  2018 
w ŚWIETLICY NOK W URZUCIE

TERMIN : 25.06 – 13.07. 2018 r.
GODZINY:  10:00/ 11:00 – 14:00/15:00

I tydzień: zajęcia w świetlicy i na terenie tj. dzieci w kuchni, kino 
świetlicowe, zajęcia plastyczne, gry i zabawy w terenie,

II tydzień/III tydzień:  2 wyjazdy, 3 dni zajęć świetlicowych.
Wyjazdy odpłatne.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
Więcej informacji i szczegółów pod nr. tel. 605 911 287

Uwaga: w dniach wyjazdów godziny mogą ulec zmianie.
Agnieszka Sokołowska - instruktor świetlicy NOK w Urzucie

(znowu) SUKCESY!!!
W ubiegłym tygodniu nokowa formacja taneczna InMotion prowadzona przez instruktor Paulinę Piśkiewicz oraz 
działający przy świetlicy NOK w Młochowie Kabaret Biedronki, prowadzony przez instruktor Annę Balsam brały 
udział w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień- Plecień”, organizowanym przez 
Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.
Z radością informujemy, że: InMotion zajęło I miejsce w kategorii wiekowej 13-15. Jury stwierdziło, że dziewczyny 

były BEZDYSKUSYJNIE NAJLEPSZE!!!
a Kabaret Biedronki zajął II miejsce. Jury wypowiadało się o grupie w samych superlatywach:  fantastycznie zagrane,  

świadomi aktorzy,  chcieliby, aby każdy kabaret w Polsce tak właśnie grał!
Gratulacje dla instruktorek i ich podopiecznych. Cały zespół NOK jest wzruszony i dumny.

Biedronki 
Na XIX Festiwalu Małych Form Teatralnych w Piasecznie grupa teatralno-kabaretowa Biedronki, otrzymała 
Wyróżnienie za świetny kontakt z publicznością i odważną improwizację. Ostatnim etapem festiwalowej trasy grupy 
teatralno-kabaretowej Biedronki był XXIII Ogólnopolski Festiwal Teatru „Kwiecień- Plecień”. I tutaj Biedronki 
przeszły moje najśmielsze oczekiwania, bowiem zagrały absolutnie wybitnie!!! Oglądając spektakl do oczu leciały 
mi łzy wzruszenia. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo Ci młodzi aktorzy rozwinęli się, ile serca włożyli w każdą 
postać, ile wysiłku w improwizację, jak bardzo są świadomi tego po co są na scenie. To było niesamowite uczucie dla 
mnie jako instruktora! Pomyślałam, że jestem szczęściarą, która może brać udział w tak fenomenalnym, twórczym 
procesie! Ostatecznie Biedronki zajęły II miejsce.
Marto, Leno, Maju, Różo, Maćku, Franku i Miłoszu bardzo Wam dziękuję za tę ucztę kabaretowo-teatralną, dziękuję 
za każdą rozmowę, za otwartość, za Wasze oryginalne pomysły, za każdą twórczą sprzeczkę, za to, że dzięki Wam 
tyle się nauczyłam, i jestem innym człowiekiem!!! Wielkie ukłony!
Podziękowania także należą się „biedronkowym” Rodzicom - dziękuję za cierpliwość, zaufanie i wsparcie!!!
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Biedronki mogą się rozwijać!!!
13 maja o godz. 16:00 zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć grupę teatralno-kabaretową Biedronki do 
Parku w Młochowie.

Ania Balsam
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Sport szkolny 

Tomek Trzaskowski wygrywa
 III Grand Prix Mazowsza!

Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie reprezentowały po-
wiat pruszkowski w rejonowym finale mini-piłki siatkowej, który rozegrano  
13 kwietnia 2018 r. w Międzyborowie.

Tak jak w gminie i powiecie wywalczyły mistrzostwo - zostały udekorowane 
złotymi medalami, a szkoła otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom. Gratulu-
jemy.

28 i 29 kwietnia nasze zawodniczki będą walczyły o mistrzostwo województwa 
mazowieckiego. Życzymy równie udanego występu i awansu do finału krajowego.

Wiesław Iwaniuk 
koordynator sportu szkolnego

Warcaby
W lutym i marcu bieżącego roku  

w szkołach podstawowych odby-
ły się eliminacje wewnątrzszkolne 
do finału gminnego w warcabach,  
w których brały udział dzieci z klas 
młodszych I -III i starszych IV - VII. 
Do finału gminnego zakwalifikowa-
ło się troje uczniów z klas młodszych  
i troje z klas starszych. Finał gminny 
rozegrano 20 kwietnia br.. w Szkole 
Podstawowej w Młochowie. Przyje-
chali wszyscy uczniowie zakwalifiko-
wani do rozgrywek gminnych. Kla-
syfikacja indywidualna: z klas I - III: 
I m. Dawid Szopa, II m. Oliwia Ja-
worska, III m. Jakub Strzębała. 
Z klas IV - VII: I m. Adam Tomkiel, II m. 
Aleksandra Smolarek, III m. Kamil Toma-
szewski.
Klasyfikacja generalna: I m. S.P. Nada-
rzyn, II m. S.P. Rusiec, III m. S.P. Mło-
chów, IV m. S.P. Kostowiec, V m. 
S.P. Wola Krakowiańska. Zawodnicy  
w wolnym czasie byli ugoszczeni słodkim 
poczęstunkiem i soczkami, które ufun-
dowała Szkoła Podstawowa w Młocho-
wie. Gratulujemy uczniom z Nadarzyna  
i dziękujemy Szkole Podstawowej w Mło-
chowie za pomoc w organizacji turnieju 
finałowego i zorganizowanie poczęstun-
ku, a Panu Tadeuszowi Górniewskiemu 
za przeprowadzenie tego turnieju.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu  szkolnego

Mini - piłka siatkowa
 mistrzynie międzypowiatu ze Szkoły 

Podstawowej w Nadarzynie

Piłka siatkowa Mistrzynie 
międzypowiatu roczników 

gimnazjalnych

21 marca w hali Sportowej GOS w Nadarzynie 
rozegrano mistrzostwa dziewcząt klas gimnazjalnych 
w piłce siatkowej rejonu warszawsko-zachodniego. 
Nasze gimnazjalistki, tak jak w turnieju powiatowym, 
bez straty seta wygrały turniej - zostały mistrzyniami 
rejonu i zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego.  
II miejsce wywalczył Międzyborów, a III Żyrardów. 
Nasz zespół reprezentowały: Gabrysia Dębowska, 
Milena Malinowska, Asia Polski, Julia Stępień, Gabrysia 
Jedlińska, Angelika Dubielecka, Kinga Wrońska, 
Gabrysia Maruszewska, Wiktoria Nawrocka, Iga Grzywa, 
Martyna Tadzik, Natalia Mokrzycka, Amelia Karwowska.  
Trener zespołu: Aneta Krzemińska Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły
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GLKS - sekcja piłki siatkowej OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
SINGLI O PUCHAR 

WŁAŚCICIELI SERWISU 
DAF WALENDÓW

8 kwietnia na hali widowiskowo spor-
towej GOS w Nadarzynie odbył się 
II Ogólnopolski Turniej o Puchar 
Właścicieli Serwisu DAF Walendów. 
Zawody punktualnie o godz. 
9.00 otworzył Wójt Gminy 
Nadarzyn Dariusz Zwoliński. 
Dla większości Nadarzynianek były to 
pierwsze zawody w sportowej karierze.  
W ciągu 4 godzin zawodów roze-
grano 574 spotkania. Udział wzię-
ło 78 zawodniczek z całej Polski. 
Każda zawodniczka otrzymała pa-
miątkowy medal za udział w zawo-
dach.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 m. Atena, 2 m. miejsce 34 
Volley Łódź, 3 m. SP 220, miejsca 
nadarzynianek: 4. Nela Miller, 7. 
Ania Siwik, 13. Hania Leśniewicz, 
14. Gabrysia Święcicka, 19. Małgosia 
Lechman, 20. Marysia Rusinek, 31. 
Julia Dębowska, 32. Krysia Perkowska, 
33. Gabrysia Kowalska, 37. Basia 
Dośpiał, 49. Patrycja Kuczewska, 61. 
Zuzia Głowacka, 73. Ada Malinowska 
74. Magda Białek
Serdeczne podziękowanie dla główne-
go sponsora turnieju Pana Grzegorza 
Mirosa, sędziów - wolontariuszek, któ-
re stanęły na wysokości zadania oraz 
trenerek Dominiki, Edyty i Anety.

W imieniu organizatorów Damian 
Krzemiński

 

WIOSENNY TURNIEJ 
CZWÓREK

7.kwietnia 2018r odbył się wiosen-
ny turniej czwórek w Nadarzynie 
W turnieju wzięło udział 7 zespołów. 
Mecze były sędziowane przez sędziów 
MWZPS. Zawody grane były syste-
mem każdy z każdym dwa sety. W de-
cydującej klasyfikacji o kolejności ze-
społów w tabeli decydowała ilość wy-
granych setów, za które zespoły miały 
przyznawane duże punkty. Pierwsze 
mecze rozegrały ze sobą zespoły bę-
dące z jednego klubu. Nadarzynianki 
w pierwszym meczu podzieliły się 
punktami. W dalszej części turnieju 
zespół Nadarzyn 1 wygrywał spotka-
nia 2:0 ponosząc tylko jedną poraż-

OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ 

W GDAŃSKU  
23-25 marca odbył się Międzynarodowy 
turniej siatkówki w Gdańsku zorganizo-
wany dla dziewcząt i chłopców rocznik 
2006 i młodsze. Zespołów dziewcząt 
było 31, chłopców 29. Uczestnicy ro-
zegrali eliminacje w grupach systemem 
każdy z każdym, mecze odbywały się do 
15 punktów. Po meczach eliminacyjnych 
w sobotę odbyły się pierwsze półfinały 
w grupach tym samym systemem, ale 
do 25 punktów. W niedzielę odbyła się 
pozostała tura meczy. Mecze finałowe 
rozegrano do dwóch wygranych setów.
Nadarzynianki z meczu na mecz gra-
ły coraz lepiej odnosząc zdecydowane  
i przekonywujące zwycięstwa, aż do me-
czu z Jasieniakiem, z którym przegrały 
25:7! Ten mecz zadecydował o postawie 
zespołu w ostatnim etapie turnieju i zmo-
bilizował dziewczęta do walki. GLKS 
pokonał najpierw 2:0 Gedanię Gdańsk . 
W meczu finałowym przyszło nasze-
mu zespołowi zmierzyć się ponownie 
z Jasieniakiem Gdańsk. Ten mecz jest 
dobrym przykładem jak można wy-
ciągnąć wnioski z porażki i zmienić 
swoje podejście i styl gry. To nie był 
łatwy mecz, oba zespoły grały punkt 
za punkt, ale końcówka należała do 
naszych dziewcząt. Ostatecznie pierw-
szy set zakończył się 25:20. W drugim 
secie Nadarzynianki do końca poka-
zały lwi pazur i było widać kto w tym 
meczu rozdaje karty, set zakończył się 
wynikiem 25:12. Turniej był dobrym 

przetarciem dla dziewcząt, którego 
celem było zagrać mecze z inny-
mi mało znanymi nam zespołami. 
Były także zespoły z Mazowsza, ale 
to Nadarzyn wspiął się na najwyż-
szy stopień podium. Podobnie jak 
w Nadarzynie rozgrywki były zor-
ganizowane tak, aby zespoły zagrały 
jak najwięcej spotkań. Nasze siat-
karki rozegrały w sumie 15 spotkań, 
w tym 14 zwycięskich. Widoczny 
jest postęp całego zespołu!. Brawo 
Zuzia, Magda Weronika i Wiktoria.  
Zespoły otrzymały puchary i meda-
le za pierwsze trzy miejsca. Nasze 
3 zawodniczki znalazły się wśród 
najlepszych zawodniczek turnie-
ju( Magdalena Jureńczyk, Weronika 
Urbanska i Wiktoria Leśniewicz). 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Organizator zapewnił 
zaproszonym zespołom również 
dodatkową atrakcję-zwiedzanie 
Gdańska. Odbyły się również mecze 
pokazowe trenerów, była także oka-
zja do wymiany myśli trenerskich.  
Trenerka Dominika wraz z trenerką 
ze Świecia pokonała wszystkie startu-
jące zespoły (nawet męskie). 

Ogólnopolski Turniej Singli
Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Fot. arch. GLKS

kę z zespołem Lubowidza 1 .Remis  
w ostatnim meczu z zespołem Wrzos 
Międzyborów zadecydował o zdo-
byciu brązowego medalu. Zespół 
Nadarzyn 2 zremisował cztery spo-
tkania 1:1, wygrał 2:0 jeden mecz  
i poniósł jedną porażkę. Nasz zespół 
miał tyle samo punktów co zespół 
Płock 1, a o miejscu zadecydował 
stosunek małych punktów na korzyść 
Nadarzynianek. Końcowa klasyfika-
cja: 1 m. Lubowidz 1, 2 m. Wrzos 
Międzyborów, 3 m. GLKS Nadarzyn 
1, 4 m. GLKS Nadarzyn 2, 5m. Płock 
1, 6 m. Lubowidz 2, 7 m. Płock 2. 
W każdym zespole wybrane zostały 

najlepsze zawodniczki: w Nadarzynie 
1 była to Maja Krzemińska,  
w Nadarzynie 2 Aleksandra Grzelak.

Gratulujemy!!!

 
LIGA LESZNOWOLSKA 
Zawodniczki rocznika 2008 i młod-

sze rozpoczęły turniejowy cykl 
Lesznowolskiej Ligi Siatkówki.  
W piątek rozegrały turniej rozsta-
wieniowy. Pierwszy zespół w skła-
dzie: Nela Miller i Anna Siwik wygrał  
5 swoich spotkań i doznał jednej mi-
nimalnej porażki 13:15. Mimo jednej 
przegranej dzięki lepszemu stosun-

kowi małych punktów zajęły I miej-
sce w swojej grupie. Drugi zespół 
w składzie: Małgorzata Lechman  
i Julia Dębowska wygrał również  
5 spotkań i doznał jednej porażki zaj-
mując II miejsce w swojej grupie. 
Trzeci zespół w składzie: Gabriela 
Kowalska i Barbara Dośpiał wy-
grał 4 spotkania, przegrał dwa ale 
dzięki lepszemu stosunkowi ma-
łych punktów zajął drugie miejsce.  
Dzięki bardzo dobrej postawie młodych 
zawodniczek wszystkie trzy zespoły roz-
poczną kolejny turniej w najlepszej- I lidze.  
Gratulujemy!

Trenerami zespołów są 
Aneta i Damian Krzemińscy.

Nadarzynianki w Kadrze Wojewódzkiej SOS 
21 kwietnia br.  w LXII LO Mistrzostwa Sportowego 

im. Władysława Andersa w Warszawie odbyły się 

konsultacje województwa mazowieckiego dziewcząt 

rocznika 2006. W zajęciach uczestniczyło 26 dziewcząt, 

w tym cztery Nadarzynianki: Zuzia Moczulska, Weronika 

Urbańska, Magda Jureńczyk i Wiktoria Leśniewicz. 

 

Gratulujemy miejsca w szerokiej kadrze

 i życzymy dalszych sukcesów.

GLKS - sekcja piłki koszykowej
Nadarzyn gospodarzem 

finałów 

III ligi koszykówki mężczyzn
Komisja Przyznawania Organizacji Turniejów 
Szczebla Centralnego przyznała prawo organizacji 

turniejów finałowych: Hensfort Przemyśl, GLKS Nadarzyn oraz Ogniwo 
ControlTec Szczecin. 
Zapraszamy wszystkich kibiców koszykówki na turniej finałowy,  
który odbędzie się w Nadarzynie w dniach 4 - 6 maja 2018 r. 
(hala przy SP Nadarzyn, ul. Sitarskich 4).  Nadarzynie zagra Grupa II: 
KS Start Meble Dobrodzień, MKK Pyra Poznań,  GLKS Nadarzyn, KK UR 

Kraków.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej przygotowuje Damian Krzemiński
Wiceprezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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GLKS - tenis stołowy

14 i 15 kwietnia br. był to bardzo 
pracowity weekend naszych młodych 
zawodniczek i zawodników z kategorii 
młodzik i kadet. Na naszych obiek-
tach rozegrane zostały Indywidualne 
Mistrzostwa Młodzików i Kadetów 
w tenisie stołowym, które jednocze-
śnie są kwalifikacjami do Mistrzostw 
Polski w danej kategorii wiekowej oraz 

Drużynowe Mistrzostwa. Te zawody 
zaś, w kategorii Kadet są kwalifika-
cjami do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, a system jest dwustopniowy. 
Przez te dwa dni na naszej hali ry-
walizowało ponad 200 najlep-
szych dziewcząt i chłopców z całe-
go województwa mazowieckiego. 
W młodziczkach najlepszy rezultat 
osiągnęła Dorotka Sass, która indywi-
dualnie doszła do półfinału w turnie-
ju kwalifikacyjnym gdzie nieznacznie 
uległa swojej koleżance deblowej 1-3. 
Dwa pierwsze sety Dorotka przegrała 
po zaciętych końcówkach i to zdecy-
dowało o wyniku końcowym meczu. 
Co nie powiodło się w grze pojedynczej 
udało się Dorotce w grze podwójnej. 
Tutaj wraz z Wiktorią Serafin Dorotka 
wywalczyła brązowy medal Mistrzostw 
Mazowsza Młodziczek. O trzecie 
miejsce dziewczyny pokonały parę 
Zofia Śliwka, Antonina Zembowicz, 
obie Bogoria Grodzisk Mazowiecki. 
W tej kategorii reprezentowały nas 
jeszcze Olga Zawadzka i Marysia 
Śledziecka. Obie pokazały wiele cieka-

wych zagrań. Dzisiaj jeszcze nie uda-
ło się pokonać starszych rywalek ale 
postawa obu była bardzo dobra i przy 
dobrym treningu na kolejnych zawo-
dach możemy liczyć na niespodzianki 
z ich strony. Gratulacje Dziewczynki. 
  W turnieju chłopców w młodzikach 
reprezentowali nas Adam Kostecki, 
Filip Frankowski i Mikołaj Pham 

Quang. Najwyżej do ćwierćfinału 
doszedł Adam Kostecki. Nieznaczna 
porażka pokazuje duże możliwości 
Adama jednak poza techniką tutaj de-
cydujące znaczenie miała postawa, za-
chowanie spokoju w grze w trudnych 
momentach i dziś to nam się jeszcze 
nie udało. Jednak nad tym elementem 
będziemy pracowali szczególnie by 
pokazać nasze najlepsze umiejętności, 
które niewątpliwie Adam już posiada. 
Dla Filipa i Mikołaja ten turniej był 
sprawdzeniem jak wygląda na dzień 
dzisiejszy ich gra. W mojej ocenie obaj 
starali się i pokazali sporo ciekawych 
zagrań. W przypadku obu będziemy 
pracowali nad opanowaniem pracy 
nóg w grze i regularnością i popraw-
nością uderzeń bo to w ich przypadku 
jest na dzień dzisiejszy najważniejsze. 
Kadeci. Sobotni turniej drużynowy to 
prawdziwy maraton. 

Nasza drużyna w składzie Tomek 
Trzaskowski, Filip Kostecki i Max 
Nawarski (fot. powyżej) zagrali bar-
dzo dobre zawody. W turnieju elimi-
nacyjnym w pierwszej rundzie mieli 

wolny los i kolejno grali z zespołami 
Return II Piaseczno 3-0, KS Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki 3-0 i w fina-
le MLUK Nadwislanin Płock 3-1. 
Tym samym zakwalifikowali się do 
półfinałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. W dalszych grach 
Mistrzostw Województwa nieznacznie 
ulegli zespołowi Return I Piaseczno 3-2 
i ostatecznie zdobyli III miejsce i brą-
zowy medal Mistrzostw Województwa.  
Niedziela była dniem turnieju indy-
widualnego. Tu najlepiej pokazał się 
Tomek Trzaskowski, który awansując 
do finału tego turnieju zdobył bez-
pośrednią kwalifikację do Mistrzostw 
Polski . Niestety nie udało się awanso-
wać Filipowi Kosteckiemu i Maxowi 
Nawarskiemu, którzy nieznacznie 
przegrali swoje gry. 

W turnieju indywidualnym jest jesz-
cze więcej presji niż w turnieju dru-
żynowym i tu naszym obu chłopcom 
się nie udało. Dobre przygotowa-
nie do meczu, walka o każdą piłkę 
i wytrzymanie w trudnych momen-
tach w grze a czasem też troszkę 
szczęścia tego nam dziś zabrakło. 
Następny turniej i emocje już niedłu-
go!!! Oczywiście zapraszamy.

 
Dziękujemy za pomoc w organizacji 

turnieju wszystkim, którzy 
przez te dwa dni czuwali,

 aby zawody przebiegały sprawnie.

Piotr Napiórkowki 
Trener

Mistrzostwa Województwa Kadetów i Młodzików 
Nadarzyn 14 - 15.04.2018 r. 

Wiktoria Serafin i Dorota Sass
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
• Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
•  Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 6 x w tygodniu do uzgodnienia). 
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.

 Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

MARSZ PO ZDROWIE
14 kwietnia br. odbyła sie kolejna edycja akcji „Marsz po zdrowie” - to była 
fantastyczna sportowa przygoda ze wspaniałą grupą aktywnych mieszkańców. To już 
IV edycja tej akcji, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przeszliśmy 
kilka kilometrów trasy w pięknych okolicznościach natury. Momentami nie było 
łatwo, jednak wspólnymi siłami pokonaliśmy wszelkie przeszkody. Pozytywnie 

zmęczeni z uśmiechem na twarzy dotarliśmy do mety naszej sobotniej wyprawy. Dziękuję za wspólną zabawę oraz 
spędzony „na sportowo” czas i do zobaczenia podczas kolejnego sportowego wyzwania dla aktywnych (fot. uczestników 
na okładce WN). 

Marcin Rybicki - Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

GLKS - MMA/sporty walki

Miedzynarodowy
 sukces

nadarzyńskich
wojowników  

Rewelacyjny występ zawodników 
GLKS Nadarzyn - podczas zawodów 
International Roma Open Champion-
ship IBJJ odbywających się 23 mar-
ca 2018 r. w Rzymie zdobyli oni trzy 
medale. Dwa złote krążki wywalczył 
Piotr Kurkus w kategorii open, zaś 
brąz w kat. 100,5 kg Cezary Jusz-
czyk. W zawodach wystąpił również 
Jakub Szklarczyk, który przegrał 
walkę o wejście do strefy medalowej. 

Źródło: GLKS Nadarzyn 

Podziękowania za wsparcie Panu  Pawłowi Bonieckiemu z firmy Armexim oraz 
Panu Dariuszowi Malinowskiemu z firmy Glob-Trans, którzy sfinansowali ten start.

Podczas spotkania z Dariuszem Zwolińskim Wójtem Gminy Nadarzyn. Od lewej Cezary Juszczyk, 

Wójt Gminy, Piotr Kurkus, Jakub Szklarczyk
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Marsz po zdrowie

NOK w obiektywie...

I miejsce dla Grupy InMotion na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatru, Piosenki i Tańca, Kwiecień - Plecień, CKiSz w Sierpcu

Grupa Teatralnia, 
spektakl pt. W pętli humoru i satyry, 21.04.2018 r.

Gminny Ośrodek Sportu

Kino Nokowe, spotkanie z Anną Gawlitą 
i Tomaszem Wolskim, 13.04.2018 r.

II miejsce dla Biedronek na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Teatru, Piosenki i Tańca, Kwiecień - Plecień, CKiSz w Sierpcu

Nasze sukcesy


